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Lauget besøger ”De Spillemænd” i Hjørring 
 

Onsdag den 13. februar 2013 har laugets orkester igen sagt ja tak til at komme 

til Hjørring og spille hos De Spillemænd. 

Kom og deltage i dansen i deres fantastiske nye lokaler, som er beliggende :   

Kulturcaféen  

Trollhättanvej 18,  

9800 Hjørring 
 Dansen starter kl. 19,30  

 Det er muligt at købe sin kaffe, ellers tag selv kaffe med. 

 Deltagelse er gratis. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Mandagsdans og musik! 
 

Vi har i det forgangne efterår startet mandagsaftnerne en time før nor-

malt. Her har vi prøvet at arbejde lidt med det drilske at danse avet om.  

Endnu en gang har jeg med glæde oplevet en stor opbakning, det må 

vel fortælle at behovet har været der.  
 

Det har derfor givet os lyst til mere, så glæd dig til næste efterår, så vil 

vi lave noget tilsvarende. Jeg har en stor lyst til at arbejde med Fanø 

danse, så det vil være mit forslag til  næste års tema.  

Har du et lige så godt, eller bedre forslag, så kom endelig med det da 

det endnu ikke er taget nogen beslutning. 
 

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 så alle 

har fået noget ud af det. 
 

Mette har ud over at klare rollen som danse- 

leder, også klaret opgaven at blive mor til en 

sund dreng. 

STORT TILLYKKE til  Mette og Troels.  

 

Orkestret. 

En stor ros til orkestret for deres indsat, de har troligt stillet op når vi 

dansere gerne vil øve nogle forskellige danse. De har spillet noget rig-

tig godt dansemusik. 

Det med det gode dansemusik gælder ikke kun til øvedansen, men   

bestemt også hele danseaftenen, det er en fornøjelse at danse til. 

 

Trekanten. 

Vi fik alle en ikke så behagelig overraskelse ved starten af denne     

sæson, da det gik op for os at det gode dansegulv var udskiftet med et  

ikke nær så godt linoleumsgulv. Jeg må dog sige at det er blevet meget 

bedre på det sidste.  
Klavs Munklinde Hansen 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Nytårsbal 
Lørdag den 19. januar 2013 

 kl. 19:30 

Med ”KNARK” 

Så spilles der op til et traditionelt folkedanserbal. 
Knark består af: Ove Andersen og Gunnar Friis på violiner og Bent 

Melvej på harmonika og violin. Glæd jer til at opleve tre garvede 

spillemænd med rødderne dybt begravet i den jyske muld med de-

res helt traditionelle musik med balmusik, koncerter og røverhi-

storier. De spiller fra hjertet og til hjerterne.  
 

Ballet er støttet af: Kulturhus Trekanten .  
 

Entré inkl. Kaffe og kage 95 kr. for medlemmer 75 kr.  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Spillemandsfestival 
Lørdag den 13. april 2013 

Kl. 17.30 - 23.00 
 

Vi gentager succesen med en spillemandsfestival. 
 

 

 

Vi er meget glade for at Mette Kathrine 

Jensen igen har sagt ja til at komme som in-

struktør for de inviterede spillefolkene om 

eftermiddagen.  

Der vil blive arbejdet med spilleteknikker, 

samspil af de forskellige instrumenter samt 

indøvning af nye numre.    

 

 
Vi åbner dørene for danserne kl. 17.00, så vi 

alle kan være på plads for at nyde det     

fantastiske storspil som starter kl. 17.30.  
 

Derefter spiller de enkelte orkestre op til 

bal, kun afbrudt af en kaffepause. 
 

Det vil også være muligt at tage en slapper, 

og bare nyde det fantastiske    folkemusik, 

som helet huset vil kommer til at summe af.  

 
Entre inkl. kaffe og kage 75- For ikke medlemmer 95,- 
 

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



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Onsdag den 20. marts 2013 kl. 19:00 
 

Trekanten Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Øst 

 

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 

 Ole Larsen & Jakob Frandsen . 
 

 Suppleanter på valg: 

 Harald  Engen & 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 13. marts 2013 

 

Deltagelse kræver ingen tilmelding. 

 

Der serveres kaffe og kage!  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Afholdt sponsorbal med Jydsk på Næsen 
 

Jeg kan kun endnu engang udtrykke min taknemmelighed for det storsind 

som  har gjort det muligt for lauget at afholde et bal som dette. 

Det blev også den store oplevelse som vi alle havde håbet. Et meget vel-

oplagt orkester og nogle meget aktive dansere, gjorde et godt bal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotograf: Harald Engen 
Se mange flere billeder på: www.dansogspil.nordjyskeklubber.dk 
 

Afsæt allerede nu datoen den 26. oktober 2013 da der endnu er midler 

til et sponsorbal. Trekanten er booket, og der er lavet aftale med orke-

stret ”Baltinget” 

Læs meget mere 

om gruppen her: 

www.baltinget.dk/ 
 

Meget mere her-

om i næste blad. 



Januar 2013 
 

Mandag  den 14.  kl. 19.30 - 22.00   

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Lørdag den 19.  kl. 19.30 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage 

Bal med: ”KNARK”                                                        75,- / 95,-  
 

Mandag  den 28.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Februar 2013 
 

Mandag  den 11.  kl. 19.30 - 22.00 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Onsdag den 13. kl. 19,30 - 22,30 

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

Mandag  den 25.  kl. 19.30 - 22.00 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Marts 2013 
 

Mandag  den 11.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag  den 25. AFLYST da Trekanten har Påskelukket.  
 

Onsdag den 20. kl. 19,00 - ?? 

Generalforsamling tilmelding ikke nødvendig  
 

April 2013 
 

Lørdag den 13. kl. 17.30 - 23.00                           Entre inkl. kaffe og kage  

Spillemandsfestival                                                             75,- / 95,- 
 

Efteråret 2013 
 

Lørdag den 28. september 

Bal med ”Folked up” Mere herom i næste blad. 
 

Lørdag den 26. oktober 

Bal med ”Baltinget” Mere herom i næste blad. 
 

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  


