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HUSK at kigge forbi laugets hjemmeside her: 

http://dansogspil.webnode.com/ 
 

Her kan du finde rigtig mange billeder fra de første 23 år. 

Du vil også kunne se mange af de tidligere laugsblade. 
 

Har du spørgsmål eller kommentarer så skrive til bestyrelsen: 

aalborgdansogspil@gmail.com  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Ændret klokkeslæt på mandagsdansen  

Kl. 19.00 - 21.30 
Mandagsdans.  

Da Trekanten er presset på økonomien, er der blevet strammet op 

på åbningstiderne. Da vi normalt har danset helt til lukketid, og vi 

så derefter skal rydde op, har vi ikke kunnet være ude til tiden, 

hvilket har givet overarbejde for de ansatte. Dette skal ændres.  

Derfor er vi nød til at ændre på start og sluttidspunktet for    

mandagsdansen, det vil sige at vi fremover starter kl. 19,00 og 

slutter kl. 21,30 
   

Orkestret. 

Som danser er det ikke altid så nemt at følge med i, hvad           

orkestret arbejder med. Men jeg er så heldig at være med på den 

mailliste der rundsendes til indenfor orkestret. Her fornemmer jeg 

et rigtigt godt sammenhold, og en rigtig god modtagelse af de nye 

spillefolk der kommer til. 

Når jeg som danser lytter til den musik der spilles på laugsaftnerne   

er jeg heller ikke i tvivl om at der er blevet arbejdet hårdt med at 

få samspillet til at fungere. Tak for noget rigtig godt musik.  
 

Trekanten. 

I har sikkert alle fulgt med i dagspressen ang. Trekantens fortsat-

te eksistens eller lukning. 

Denne debat har nu heldigvis fået det lykkelige udfald, at kommu-

nen har valgt at Trekanten skal bestå. HURRA for det. Der er  

samtidig afsat penge til en renovering af bygningen. 

Der søges for øjeblikket efter en ny leder til stedet, hvilket     

sender det positive signal at kommunen vil stedet fuldt og helt.  

Jeg vil her blot byde en ny leder velkommen, og håbe på at vi kan 

fortsætte det gode samarbejde. 
Klavs Munklinde Hansen 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Nytårsbal 
I samarbejde med kulturhus Trekanten 

Lørdag den 18. januar 2014 

 kl. 19.30 - 23.30 

Med ”Schmykkers Nøkker” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margit Schmykker: Diatonisk harmonika. 

Margit har lært at spille af sin far, Helge Sørensen. Hun har siden sin ungdom 

spillet til bal med familien Sørensens orkester. Hun er fjerde generation   

efter spillemanden Peder Pøhl, der boede i Feldborg i Vestjylland. 

Gunner Friis og Torben Jørgensen: Violin. 

Foruden at de i mange år har spillet sammen, er de hver især præget af så 

forskellige miljøer som Rebild og Vestjylland – Tommerup og Sønderjylland. 

Else Schmidt: Klaver.  

Spiller desuden også harmonika. Bl.a. i Rebildspillemændene. Spiller foruden i 

orkestret ”pigernes fornøjelse”. 

Navnet: ”Schmykkers Nøkker” er inspireret i folketroen om Nøkken der    

holder til i åer, elve og søer, hvor den lokker mennesker med sit uimodståelige 

spil. 

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



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Spillemandsfestival 
Lørdag den 12. april 2014 

Kl. 17.30 - 23.00 
 

Vi gentager succesen med en spillemandsfestival. 
 

 

 

Vi har i år været så heldig at få Bent Melvej til at 

komme som instruktør for de inviterede spillefolk 

om eftermiddagen.  

Denne eftermiddag vil der blive arbejdet med spille-

teknikker, 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 præcis kl. 17.30.  
 

Derefter spiller de enkelte orkestre op til bal, kun afbrudt af en 

kaffepause. 

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

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



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Onsdag den 19. marts 2014 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 

 Bjarno Hvid, Henning Christensen & Klavs Hansen. 
 

 Suppleanter på valg: 

 Hanne Færch & Palle Bidstrup  
 

 Revisorer på valg: 

 Freddy Wagner og Birgit Davids 
 

** Forslag til behandling på Generalforsamlingen, 

 herunder forslag til vedtægtsændringer, skal  

 være formanden i hænde senest onsdag  

 den 12. marts 2014 

 

Deltagelse kræver ingen tilmelding. 

 

Der serveres kaffe og kage!  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Afholdt sponsorbal med ”Baltinget” 
 

 

 

 

Et fantastisk 

bal med et eminent orkester! 

70 dansere 

syner ikke  

af meget 

Et af Danmarks 

bedste balorkestre 



Januar 2014      
 

Mandag  den 13.  kl. 19.00 - 21.30           (Bemærk  ændret klokkeslæt) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Lørdag den 18.  kl. 19.30 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage 

Bal med: ”Schmykkers Nøkker”                                        75,- / 95,-  
 

Mandag  den 27.  kl. 19.00 - 21.30           (Bemærk  ændret klokkeslæt)  

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Februar 2014 
 

Mandag  den 10.  kl. 19.00 - 21.30           (Bemærk  ændret klokkeslæt) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag  den 24.  kl. 19.00 - 21.30           (Bemærk  ændret klokkeslæt) 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Marts 2014 
 

Mandag  den 10.  kl. 19.00 - 21.30           (Bemærk  ændret klokkeslæt)  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

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

Generalforsamling tilmelding ikke nødvendig  
 

Mandag  den 24. kl. 19.00 - 21.30           (Bemærk  ændret klokkeslæt)  

Danseaften med Laugets orkester.  

 

April 2014 
 

Lørdag den 12. kl. 17.30 - 23.00                           Entre inkl. kaffe og kage  

Spillemandsfestival                                                             75,- / 95,- 
 

Efteråret 2014 
 

Lørdag den 27. september 

Bal med ”??” Der er endnu ingen aftale lavet, men afsæt bare datoen. 
 

 

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  


