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                                                  EFTERÅRET 2011  

Septemberbal med gruppen: 

”Fiolministeriet” 

Øvedans på mandagsdanseaftnerne. 

Vi starter dette efterår kl. 18.30 

Her vil vi øve nogle af de forskellige 

pardanse som lauget har på repertoiret. 

Se mere herom inde i bladet. 

Lørdag den 24. september 2011 kl. 19.30 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Trekanten” Kultur & Foreningshus 

Sebbersundvej 2A, 922o Aalborg Øst 

Tlf. 99 31 76 00 

Formand:  
Klavs Munklinde Hansen  

Tlf. 27 20 63 83 

E-mail: klavs@munklinde.dk 

Kasserer:  
Henning Christensen 

Tlf. 23 31 63 15 

E-mail: hc@stofanet.dk 

Næstformand, 

Presseansvarlig & webmaster:  
Ole Larsen 

Tlf. 98 13 84 62 

E-mail: oleoginge@privat.dk 

Sekretær:  
Bjarno Hvid Jensen 

Tlf. 98 84 25 49 

E-mail: bjarno.hvid.jensen@skolekom.dk 

Orkesteransvarlig:  
Jacob Frandsen 

Tlf. 98 15 33 44 

E-mail: jkf@ucn.dk 

Suppleant:  
Birgitte Melgaard 

Tlf. 98 17 04 50 

E-mail: birgittemp@stofanet.dk 

  

Suppleant: 
Palle Bidstrup 

Tlf.98 13 96 04  

E-mail: hpbidstrup@vip.cybercity.dk 

  

Laugets bestyrelse: 
Ulrich Clausen havde desværre valgt ikke at modtage genvalg til bestyrel-

sen. Der skal her lyde en tak til ham for de mange år han har taget del i be-

styrelsens arbejde. 

Asser Sletten og Harald Engen blev ikke genvalgt som suppleanter, også en 

tak til dem for det år de har deltaget i bestyrelsesarbejdet. 
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Mandagsdans: 
Vores mandagsdanseaftener har igennem de sidste år udvik-

let sig helt fantastisk, de er nu i højere grad blevet et sam-

spil imellem musikere og dansere. Jeg syntes vi har en rigtig 

god stemning, og en stor danselyst. 

Vi forsøger at lave spille/danseprogrammerne så varierede 

som muligt, så der er lidt for en hver smag, her tænkes på: 

kvadrilledanse, kredsdanse, andre turdanse og pardanse. 
 

Øvedans: 
Jeg har dog lagt mærke til at en del sidder over når der bli-

ver spillet op til nogle af de lidt mere specielle pardanse. 

Vi vil i dette efterår derfor afholde øvedans på mandags-

aftenerne fra kl. 18.30, hvor der vil blive undervist i nogle af 

de pardanse som er på laugets repertoire.  

Der vil på den første danseaften blive ophængt en liste over 

de danse der vil blive undervist i. Denne liste vil også være at 

finde på laugets hjemmeside. 

Vi starter den første gang med de lidt drilske Thy danse     

Æ Russer og Bette Met 

Vel mødt til alle der kunne have interessen. 
 

Pris: 
Det vil være gratis at deltage i øvedansen. 

Vi ser os derimod nødsaget til at hæve prisen på entreen til 

mandagsdansen, da vi de sidste par år har afviklet disse med 

et mindre underskud hver gang. 

Prisen vil fremover være:  

30,- for medlemmer og 40,- for ikke medlemmer. 
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Følg med på Laugets hjemmeside. 

 
Altid opdateret med de sidste nyheder. 

 

På http://www.dansogspil.nordjyskeklubber.dk/ kan du løbende følge 
med i laugets aktiviteter. Bl.a. indeholder hjemmesiden: 

 Kalender med omtale af de enkelte arrangementer 

 Fotos fra arrangementer gennem tiderne 

 Spillerepertoire 

 Opslagstavle, hvor du selv kan indrykke indslag 

 Links til orkester og andre foreninger mv. 

 
Hvis du mangler noget på hjemmesiden, så kontakt webmaster Ole Lar-
sen (kan også findes på hjemmesiden under punktet ”Kontakt”). 

http://www.dansogspil.nordjyskeklubber.dk/
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Generalforsamling! 
Årets generalforsamling var (som de foregående år) en stille 

aften, her var ikke mødt så mange medlemmer op, så det gav 

heller ikke de store diskussioner.  

Det kunne dog ønskes at flere deltog, da der så måske ville 

komme flere ideer til fremtidige aktiviteter på banen. 
 

Vi har valgt i år ikke at trykke formandens beretning, refe-

ratet fra generalforsamlingen samt årsregnskabet i efter-

årets blad. Disse ting kan rekvireres af medlemmerne på to 

måder: 

1. Send en mail med ønsket til: klavs@munklinde.dk og du 

vil modtage disse elektronisk. 

2. Du kan også få det udleveret på mandagsdanseaftnerne, 

ved henvendelse til kasseren. 
 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig 

som det fremgår af side 2 i dette blad.  
 

Jeg vil hermed gerne sige en stor tak til alle for det store 

fremmøde, specielt til madagsdanseaftnerne. 

En speciel tak til orkestret for det velklingende musik. 
 

Også en stor tak til alle jer der altid står klar til at give en 

hånd med, her tænker jeg på borddækning, afrydning, og op-

rydning i salen efter dansen, men ikke mindst arbejdet ved 

kasse ved arrangementerne.  

Tak til bestyrelseskollegaerne for et godt samarbejde. 

 

Mvh. Klavs 
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Fiolministeriet 
 

Kirstine Sand: Violin og Bratsch 

Kirstine Elise Pedersen: Cello 

Ditte Fromseier: Violin, Bratsch, Guitar og Sang 

Lørdag den 24. september 2011 

Kl. 19.30 

Trekanten Sebbersundvej 2A,  

9220 Aalborg Øst. 
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Fioministeriet består af 3 garvede kvindelige musikere.  

Kirstine Sand,  

Kirstine Elise Pedersen og  

Ditte Fromseier.  

Hver især har de udgivet anmelderroste albums og optrådt i 

det meste af verden. 

Gruppen har brugt den klassiske kombination af strygein-

strumenter og ført den ind i folkemusikkens verden og der-

ved skabt deres eget musikalske univers. Resultatet er en 

oplevelse af intensitet, rå energi og smukke melodier og san-

ge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad folk har sagt om Fiolministeriet: 

…”Det er ikke muligt at sætte ord på denne oplevelse. Det 
var transcedense til det absolutte, et hint til en verden der 
kunne være perfekt”… Boje Maßen, tysk professor. 
…” De tre unge danske kvinder formår at fange det talrige 
publikums opmærksomhed allerede da de første toner lyder 
fra scenen…I disse er trioens flotte, præcise sammenspil en 
fryd for ørerne (og øjnene for den sags skyld)……. alt bliver 
til en fornøjelig og spændende oplevelse…” Lars Geerdes, 

Flensborg Avis 
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Med Polskabanden til “Musik ved Siljan” 
 

Af: Bjarno Hvid 
 

Nå, hvem er så lige Polskabanden? Jo, det er os medlemmer i Lau-

get, som også danser lidt svensk ind imellem. Siljan er Sveriges 7. 

største sø, og den ligger lige i hjertet af Dalarne. Her har folk 

bosat sig rundt om søen 

siden stenalderen. Rättvik 

hedder byen i den østlige 

ende, og den er et slags 

centrum for folkekulturen 

i Siljanstrakten.  

Det er et herligt område 

søen, skovene, engene, 

blomsterne, duftene. Lige 

noget for naturinteresserede som Conny og jeg. Vi bor alle sam-

men på et slags nedlagt landbrug med værelsesudlejning og cam-

pingplads. Det er 7 km. udenfor Rättvik med dejlig udsigt til Siljan. 

Hvert år i uge 27 arrangeres ugen “Musik ved Siljan”, som inde-

holder mange slags tilbud. I år tog Inger, Henning, Conny og jeg   

f. eks. på en sejltur fra Siljans østkyst i Rättvik til dens vestkyst 

Udsigten fra Vikarbyens camping 
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i Mora.  Siljansøen er opstået, fordi der for 360 millioner år siden 

smadrede en meteorsten ned i det område. Spændende, men en 

lang historie. 
 

Hver aften arrangeres der bygstugdans i byerne rundt omkring 

Siljan. Så er Polskabanden oppe på tæerne stort set hver aften. 

Hanna og Ove var med for første gang i år. Vi havde nemlig prædi-

ket, at man da ikke kan danse polska uden at have været i polska-

ens hjemland. Bodil, Per, Klavs og Birgit har været der mange gan-

ge, og de trak også os med i 2005. Det har vi ikke fortrudt. 
 

Stumsnæs lørdag aften kl. 20 Oj Pojkar spiller op til dans i den 

ikke al for store bygstuga. Godt fyldt op, også adskillige andre 

danskere. Kendte folk. Så går det ellers løs med schottisch, vals, 

snoa, hambo og naturligvis mange polskaer.  
 

Polskadansen ligner i grundtrin Sønderhoning, men den går i ¾ dele, 

altså valsetakt. I vals er der jo en fast rytme og længde i trinene. 

Sådan er polska ikke. Det afhænger helt af den enkelte polska, og 

herrens trin er oftest forskellig fra damens trin. Vi har slidt med 

det, og polskabanden kan godt klare sig med de andre dansere.  

Musikken, dansen, stemningen går op i en højere enhed. Det var et 

knaldgodt bal i år. Oj Pojkar kan også godt lide, når vi råber lidt 

op. 
 

Søndag aften var vi alle i Ovanmyre for at høre og danse til Boda 

Spellmanslag. Det synes Conny og jeg er toppen. De spiller fanta-

stisk godt. Det er et stort orkester med over 20 spillemænd. 

Herligt, men Bodapolskaen er svær, især når der er lidt plads. 
 

Tirsdag morgen i herlig solskin tog vi til fæbodmorgen med Hanna 

og Ove. Der findes endnu nogle få af disse sommergræsningsste-

det til dyrene. Her sad vi så i fuldstændig stilhed og lyttede til 
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kaldesignaler og melodier på fløjter, horn og trallen, som vogterne 

har brugt førhen.  Og køerne - ja de gik bare løse med en bjælde 

om halsen. 

 

Onsdag i denne uge er altid helliget et stort spillemands - og dan-

sestævne kaldet “Bingsjøstimman”. 

Det er et must at komme her. Der 

var vel 7000 - 8000 mennesker 

dette år, og flere hundrede af dem 

er spillemænd. Der spilles alle ste-

der og 4 steder til dans. Nogle 

kommer ikke hjem før ud på de 

små timer. 
 

Bingsjöstimman 

Børnehold på Bingsjøstimman 
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I år tog vi fredag 

til Hjortnæs Bryg-

ge. Som navnet si-

ger ligger det ud til 

Siljansøen og er et 

rigtigt dejligt sted 

med udendørs dan-

sebane. Først var 

der lidt norsk spil-

lemandskoncert, 

men så fik vi lov til at danse. Desværre gav det sig til at regne, 

men polskabanden er ikke sådan at slå ud. Spillemændene ville godt 

spille, så vi dansede nærmest mellem vandpytterne i kondisko, san-

daler og Per dansede bare i sine dansesko. Det var sjovt og spille-

mændene var overraskede over og vældig fornøjede over vores 

danselyst. 
 

Ind imellem hygger vi os, 

spiser sammen, tager på 

tur sammen eller alene. 

Her skal ikke glemmes de 

utrolig mange loppis, som 

der er i Sverige. Jeg kan 

bare tilføje, at Henning 

og jeg finder dem uhyre 

tidskrævende. 
 

Lørdag aften sluttede vi af i Nedra Gærdsjø, hvor der er masser 

af spillemænd og dans. Her kunne vi danse til Faluspillemændene 

med 21 violiner og Falunpolskaen. Endnu en dejlig uge ved Siljan 

var slut. Klavs og Birgit blev en dag mere, Conny og jeg tog hjem, 

mens de andre drog til Norge på nye eventyr. 

Hjortnæs brygge 

Hjortnæs brygge 



September 2011 
 

Mandag  den 12.  kl. 19.30 - 22.00  (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

Lørdag den 24.  kl. 19.30 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage: 

Bal med: ”Fiolministeriet”                                                     70,- / 90,-  
 

 

Mandag  den 26.  kl. 19.30 - 22.00 (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester. 

 
 

 

Oktober 2011 
 

Mandag  den 10.  kl. 19.30 - 22.00 (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

Mandag  den 24.  kl. 19.30 - 22.00 (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester. 

 
 

 

November 2011 
 

Mandag  den 7.  kl. 19.30 - 22.00 (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag  den 21.  kl. 19.30 - 22.00 (Øvedans 18,30-19,15) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

 

 

Januar 2012 
 

Lørdag den 15. kl. 19.30 - 23.00                           Entre inkl. kaffe og kage  

Nytårsbal med: ”Jensen & Bugge”                                    70,- / 90,- 

 
 

 

 

Entre på mandags danseaftener er 30,- (ikke medlemmer 40,-) Inkl. kaffe og kage  
 

 

Laugets orkester holder øve aftner de mandage der ikke er dans i salen. 

For information omkring orkesteret, kontakt orkesteransvarlig: 

Jacob Frandsen Tlf. 98 15 33 44 E-mail: jkf@ucn.dk 

Arrangementskalender  


