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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Mandagsdans og musik 
 

Vi har i det forgangne efterår startet mandagsaftnerne 

en time før normalt. Her har vi prøvet at arbejde lidt 

med nogle drilske pardanse.  

Det har været rigtig rart at der har været så stor opbak-

ning, det må vel fortælle at behovet har været der.  

 

Det har derfor givet os lyst til mere, så glæd jer til 

næste efterår, så vil vi lave noget tilsvarende. Hvis du 

har et emne du kunne tænke dig at vi skulle tage op, 

så kom endelig med det vi er med på hvad som helst 

”næsten”   

 

Det har for mig været rigtig dejligt også at arbejde 

sammen med Mette Bebe, jeg syntes vi er kommet 

rigtig godt ud af det, og håber også at vi har fået    

formidlet budskabet. 

Lauget besøger ”De Spillemænd” i Hjørring 
 

Onsdag den 15. februar 2012 har laugets orkester sagt ja tak til at komme til 

Hjørring og spille hos og sammen med De Spillemænd. 

 

De har siden vi har besøgt 

dem sidst fået nyt spille– 

og dansested, det er :   

 

Kulturcaféen  

Trollhättanvej 18,  

9800 Hjørring 

 

Dansen starter kl. 19,30 det 

er muligt at købe sin kaffe 

til meget rimelige priser. 

Deltagelse er gratis. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Nytårsbal 
Lørdag den 21. januar 2012 kl. 19:30 
 

 
 

JENSEN & BUGGE” 
- specialister i musikalske dialekter fra Danmark  
 

Mette Kathrine Jensen & Kristian Bugge har kendt hinanden siden 

de var børn, hvor de boede kun 3 km. fra hinanden nær Vejle, hvor de 

gik til folkedans sammen.  

Det var først da de i 2001 begge kom til at studeret folkemusik på det 

Fynske Musikkonservatorium i Odense, at de rigtig fik glæde af hin-

andens bekendtskab. 

De spiller den danske folkemusik, som de har lært den, blandt andet af 

Jæ Sweevers, Lang Linken og mange flere, med en ungdommelig livs-

glæde, en musik som du ikke kan sidde stille til. 

 

Entre inkl. Kaffe & kage 70,- (For ikke medlemmer 90,-) 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Samspilskursus og bal 

med Klaus Pindstrup 

Lørdag den 11. februar 2012  

Samspil i orkestret kl. 13.00 - 15.30 
 

Vi gentager succesen med et samspilskursus med 

efterfølgende bal lørdag den 11. februar 2012 på 

Trekanten med Klaus Pindstrup som instruktør. 
 

Den oprindelige tanke var at gennemføre et samspils

-kursus for orkestret. Ikke at lære nye numre, men at     

arbejde med dem vi i forvejen kan. 
 

Klaus vil også arbejde med rollen som forspiller, så 

flere fra orkestret vil kunne påtage sig den rolle.  
 

Klaus Pindstrup vil samtidigt arbejde med samspillet 

mellem musikerne og danserne. 

Derfor vil vi gerne have et hold dansere med fra kl. 

16.00. 
 

Bal fra kl. 19.00 
Den idé har udviklet sig til, at vi gerne vil spille til 

et bal om aftenen, hvor vi afprøver det, vi har lært i 

dagens løb. 
 

Klaus Pindstrup deltager også i den del af program-

met, så vi får en hel dag med undervisning og prak-

tisk afprøvning i ét helt forløb. 

Samspil mellem musikere og dansere kl. 16.00 - 18.00 
Dansedelen inkl. en let aftensmad kan du deltages i for den beskedne pris 

af 45,- pr. person. Drikkevarer skal købes i Trekantens kantine. 

Tilmelding vil pga. aftensmad være nødvendig.  

Tilmelding senest den 5. februar 2012 til :  

Klavs på Tlf.: 27 20 63 83  eller mail til: klavs@munklinde.dk 

Henning på Tlf.: 23 31 63 15 eller mail til:  hc2012@live.dk 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer mm.* 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag** 

7. Ideer til næste års arbejde 

8. Eventuelt 
 

* Bestyrelsesmedlemmer på valg 

 Klavs Munklinde Hansen, Henning Christensen, 

 Bjarno Hvid Jensen. 
 

 Suppleanter på valg: 

 Birgitte Melgaard Poulsen & Palle Bidstrup  
 

 Revisorer på valg: 

 Hanne Færch og Birgit Davids 
 

** Forslag til behandling på Generalforsamlingen, 

 her under forslag til vedtægtsændringer, skal  

 være formanden i hænde senest onsdag  

 den 14. marts 2012 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 
 

Trekanten Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Øst 

Deltagelse kræver ingen tilmelding. 

Der serveres kaffe og kage!  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Spillemandsfestival 
Lørdag den 21. april 2012 

Kl. 17.30 - 23.00 

 

Arbejdet med at arrangere endnu en forrygende spillemands-
festival er sat i gang. Invitationerne til orkestrene er sendt ud, og 
flere har meldt positivt tilbage. 
 

Som instruktør for musikerne er vi så      
heldige i år at kunne byde velkommen til:  
Mette Kathrine Jensen 
Nærmere præsentation er næppe nødven-
dig.   
 

Glæd dig derfor til, igen at opleve denne  
forrygende spille- og danseoplevelse som vi 
gennemfører for 10. gang i år. 
 

Entre inkl. kaffe og kage 70,-  
For ikke medlemmer 90,- 
 
 

Vi glæder os til at se jer alle, Musikere & Dansere 



Januar 2012 
 

Mandag  den 16.  kl. 19.30 - 22.00   

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Lørdag den 21.  kl. 19.30 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage 

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

Mandag  den 30.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester. 

 

Februar 2012 
 

Lørdag den 11. kl. 19.00 - 22.30 (starttid 19.00)    Entre inkl. kaffe & kage 

Bal med Laugets orkester og Klaus Pindstrup                  50,-  60,- 

 

Mandag  den 13.  kl. 19.30 - 22.00 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Onsdag den 15. kl. 19,30 - 22,30 

Dans i Hjørring med ”Laugets orkester” & ”De Spillemænd” 
 

Mandag  den 27.  kl. 19.30 - 22.00 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

 

Marts 2012 
 

Mandag  den 12.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Onsdag den 21. kl. 19,00 - ?? 

Generalforsamling  
 

Mandag  den 26.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  

 

April 2012 
 

Lørdag den 21. kl. 17.30 - 23.00                           Entre inkl. kaffe og kage  

Spillemandsfestival                                                             70,- / 90,- 
 

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

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

For information omkring orkesteret, kontakt orkesteransvarlig: 

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

Arrangementskalender  


