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                                                             Efteråret 2015        

”Smag på dansen” 

Et fælles arrangement som Trekanten arrangerer 

for alle de dansetyper der holder til i huset. 

Lørdag den 19.       
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kl. 13.00 - 19.00 

Septemberbal med  

”Knorifas” 

 

BEMÆRK: 

Fredag den 25.      

september 

Kl. 19.30 - 23.00 
 

Se mere på side 6 

Se mere på side 5 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Trekanten” Kultur & Foreningshus 

Sebbersundvej 2A, 922o Aalborg Øst 

Tlf. 99 31 76 00 

Formand:   
Jakob Frandsen 

Tlf. 98 15 33 44 

E-mail: jkf@ucn.dk 
 

Kasserer:  
Henning Christensen 

Tlf. 23 31 63 15 

E-mail: hc2012@live.dk 

Næstformand, 
Freddy Wagner 

Tlf.: 98 18 53 45 

E-mail: freddy.wagner@mail.dk 

Sekretær:  
Betty Bøttger 

Tlf. 98 17 92 70 

E-mail: betty@egholm51.dk 

Bestyrelsesmedlem:  
Hanne Lyng Pedersen 

Tlf.: 98 15 98 06 

E-mail: hanneskagen@hotmail.dk 

Suppleant:  
Hanne Færch Jensen 

Tlf. 98 10 20 56 

E-mail: hannefaerch@stofanet.dk 

  

Suppleant: 
Palle Bidstrup 

Tlf.98 13 96 04  

E-mail: hpbidstrup@vip.cybercity.dk 

  

Hjemmesiden 

Kik forbi laugets hjemmeside, her er altid de sidste nye informationer.  

www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk. 
Har du noget som du syntes skal på hjemmesiden, så skriv til redaktøren. 

oleoginge@privat.dk 

http://www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk
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Nyt fra formanden. 
 

Konstitueringen i bestyrelsen, valg af formand. 

Generalforsamlingen vælger hvert år medlemmer til bestyrelsen. De sidder så to år i 

bestyrelsen med mulighed for genvalg. Halvdelen er på valg, mens den anden halvdel 

har et år tilbage af deres periode. 

Det er bestyrelsen der selv konstituerer sig, dvs. vælger formand, kasserer, sekretær 

osv. Normalt ligger det i kortene, hvordan valget falder ud. Den siddende formand er 

som regel villig til at forsætte. Således tog Klavs ganske mange år som formand. 

Hans efterfølger Ole stoppede som formand ved sin periodes udløb. Da der ikke var 

nogen der umiddelbart meldte sig, gik der lidt tid inden der var fundet en formand. 

Valget faldt på Jakob Frandsen, banjospiller i lauget og samtidig kontaktperson for 

orkestret. Han takker for valget og udtrykker ønsket om, at den store villighed til at 

give en hånd med fortsætter, hvad enten man hjælper med stole og borde eller tager 

en tørn i bestyrelsen. 
 

Forslag til generalforsamlingen om udmeldelse af DGI 

På generalforsamlingen var der i år et forslag fra Birgit Davids om at vi skulle melde 

os ud af DGI. Begrundelsen er at DGI ikke længere er optaget af folkedans og at det 

dermed er en unødvendig udgift. Generalforsamlingen var enig med Birgit i, at DGI 

ikke længere er en forening, paraplyorganisation, der varetager vores interesser. Den 

eneste betænkelighed var dog, at vi via DGI er forsikret mod følgerne og det økono-

miske ansvar ved uheld sket i forbindelse med vores arrangementer. Da det hidtil har 

været en af de vigtigste begrundelser for medlemskabet, pålagde generalforsamlingen 

at bestyrelsen skulle undersøge, om der var andre og billigere måder at forsikre sig 

på. Det skal lige bemærkes, at det normalt er deltagernes egen fritidsforsikring der 

dækker uheld på os selv. Det samme gælder hvis en instruktør skulle komme til ska-

de. Det er alene det ansvar foreningen kan pådrage sig, hvis vi uoverlagt er skyld i at 

tredjepar kommer til skade. 

Vi har nu undersøgt sagen. Det bliver markant dyrere, hvis vi som enkeltstående for-

ening vil tegne forsikringen. DGI er langt det billigste for os. Derfor har vi besluttet 

at fastholde vores medlemskab af DGI alene af den grund at det er den billigste måde 

at være forsikret på. Men vi har da stadig ærgrelsen over at DGI har nedprioriteret 

folkedans og folkemusik. 
 

Fejring af foreningens 25 års jubilæum 

Mange kræfter var lagt i at gøre fejringen af foreningens 25 års jubilæum så festlig og 

fornøjelig som muligt. Der var udskrevet en konkurrence om at skrive nye melodier. 

Der var sendt personlig indbydelse ud til tidligere medlemmer. Og Pigernes Fornøjel-

se var indbudt til at forestå ballet, i sidste del også suppleret med laugets egne med-

lemmer. 

Det blev en forrygende aften. Der var et stort fremmøde og en ualmindelig god stem-

ning. Mange dansere og tidligere bestyrelsesmedlemmer var mødt op. Vinder i kon-
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kurrencen om en ny melodi blev Jens Hommelgaard (clarinet) med den vindende 

Gånglåt. Den nærmeste konkurrent var hans egen Dingeling Ding Ding Polka. Hæd-

rende omtale fik også Steen Poulsen for en vals og Aage Nordahl Pedersen for en helt 

ny tekst og melodi: Jubilæumssang til ADSL som vi sang. 

Som et særligt indslag blev en række personer hædret for deres indsats. Ved de sæd-

vanlige lejligheder som en generalforsamling bliver de synlige og kendte indsatser 

værdsat og anerkendt. I dagens anledning, og med et glimt i øjet, blev nogle af de 

andre bidrag til foreningens liv italesat. Følgende personer blev kaldt frem og hyldet 

med vores Hurra råb som udtryk for vores påskønnelse: 

1. Kategori: Hvem har haft flest kasketter på, samtidig? Det har Søren Larsen, for 

han var i en periode både formand, kasserer og forspiller.  

2. Den muntre værtinde, hende der spreder godt humør om sig, får kvadrillen til at 

grine og alle deltagere til at føle sig set og veltilpas. Det er Inger Pedersen. 

3. Den uformelle støttekreds. De betaler troligt kontingent hvert eneste år, men det 

er ret sjældent vi ser dem deltage. De må mene, at sådan en forening bør leve, selvom 

de ikke selv har kræfterne til at deltage så hyppigt. I sagens natur er det ikke sikkert 

at der er så mange af dem til stede i aften, men de skal nævnes: Mia Ransborg Han-

sen, Karsten Christensen, Lene Christensen, Lars Peter Petersen, Margit Petersen, 

Aase Jensen, Finn Kaalund, Preben Kristensen, Lilly Kristensen, Lissy Vad, Eva Kri-

stensen, Kirsten Jensen, Hugo Karlsen og Petra Pedersen. Tak for deres støtte og in-

teresse 

4. Det uofficielle klubmesterskab i skoklap. Nøjagtige optællinger har vist, at det 

kun kan blive Bjarno der kan kåres som vinder. Klavs er på en flot andenplads, men 

der er ingen tvivl om vinderen: Bjarno 

5. Den femte og sidste kategori er en der laver alt det arbejde der er nødvendigt, 

men usynligt for os almindelige medlemmer. Det er ansøgninger, aftaler, skrivelser, 

afregninger, regnskaber. I denne kategori er Henning en usynlig men sikker vinder.   

I dag bliver han lidt mere synlig. 

Jakob Frandsen 
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Folkedanserbal 
Fredag den 25. september 2015 kl. 19.30 

”KNORIFAS” 

Dansemusik af høj klasse – det er det, Knorifas står for. 
 

Mette Kathrine Jensen spiller harmonika med det liv og den energi, som 

ungdom og gå-på-mod står for. 

Jeppe Nørgaard spiller violin med den ballast, som et mangeårigt sammen-

spil med spillemænd som Evald Thomsen, Viggo Gade og Børge Christensen 

har givet ham. 

Endelig er der Vagn Dahl Hansen som sidder bag klaveret på skuldrene af 

den tradition, han har været så heldig at være dumpet ned i siden starten af 

1970erne  
 

Tilsammen sætter Knorifas lyd og billeder på den traditionelle danske balmu-

sik med melodier især fra Himmerland, Thy, Vestjylland og Fanø. Her er  

ikke tale om rekonstruktion, men om levende dansk tradition i udvikling, og 

dansemusik af højeste klasse.  

Vi kan kun opfordre: Kom, lyt og bliv glad! Eller endnu bedre: Kom, lyt, 

dans og bliv glad! 
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Trekantens brugerråd. 
 

I efteråret 2014 blev Trekantens fremtidige virke diskuteret, og et af de kon-

krete tiltag var dannelsen af 3 brugerråd (for børn, unge hhv. voksne).  I lau-

gets daværende bestyrelse mente vi, det ville være en god ide at være med i 

brugerrådet og således få mulighed for at påvirke de fremtidige aktiviteter på 

Trekanten. 

Vi lagde derfor billet ind på at blive medlem af voksen-brugerrådet og fik 

tilbudt en plads, som jeg siden da har varetaget. 

Hvordan brugerrådene helt konkret skal virke er stadig under udvikling. Min 

opfattelse indtil nu er, at der bestemt er mulighed for at præge tingene på 

Trekanten. Et eksempel er en ung musiker, som jeg tilfældigvis læste om i 

avisen og fandt spændende. Jeg foreslog brugerrådet at hyre kunstneren, og 2 

måneder senere stod han på Trekantens nye cafescene.  

             Det næste arrangement som er formet i brugerråds-regi er:  

”Smag på dansen” d. 19. september. 

Der arbejdes stadig på de konkrete detaljer. Der tegner sig følgende 

“skabelonen” for arrangementet:  

 kl. 13-19 i Salen på Trekanten 

 ca. 6 deltagende grupper med relation til Trekanten og dans på           

programmet, herunder Aalborg Danse- og Spillemandslaug. 

 ca. en time til hver gruppe, hvor man præsenterer sin “disciplin” og   

aktiverer publikum (Klavs og orkestret stiller op) 

 gratis adgang – kaffe/kage kan købes 

 aftensmad kan købes (lækker tapas til 75 kr) – købes i forvejen på Tre-

kantens hjemmeside (max antal 45-50, – det der er plads til i den nye 

cafe) 

Så sæt kryds i kalenderen d. 19. september om eftermiddagen, hvor du kan 

stifte bekendtskab med andre danseformer – men nok så vigtigt hjælpe med 

at ”vise Aalborg Danse- og Spillemandslaug frem”, så vi evt. kan få nogle 

nye ”kunder i butikken”. 

Find flere detaljer på de elektroniske medier, hvor de dukker op, når de er 

kendte.  

Har du ideer til arrangementer / kunstnere som kunne optræde på Trekanten, 

så sig til.  

Rendyrkede ”spil til folkedans” orkestre er nok svære at få igennem, men har 

det ”en twist”, der appellerer bredere, har det måske en chance. 

 Ole Ugilt Larsen 
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Lauget på Facebook. 
 

Trekanten tilbyder de foreninger, som holder til på stedet, at synliggøre deres 

aktiviteter via facebook-siden ”Trekantens foreninger” og via Trekantens 

hjemmeside ”Trekanten.info”. 

Som et led i denne synliggørelse har Aalborg Danse- og Spillemandslaug nu 

også fået sin egen facebookgruppe (som skal ”føde” Trekantens). 

Foruden til synliggørelsen af laugets egne arrangementer (mandagsdans, bal, 

festival, orkestrets eksterne optrædender mv) kan facebookgruppen også bru-

ges blandt medlemmerne til at orientere hinanden om andre gode arrange-

menter, som kunne have fælles interesse (det hænder fx at spillemandsgrup-

per spiller kirkekoncerter i nærheden).   
 

Hvad vi ellers kan bruge mediet til, må fremtiden vise. 

For at sætte lidt skub i laugets facebook-gruppe fra 

starten, har Trekanten været så venlig at udlove en 

præmie på 1 x 2 billetter, incl. mad til 

”Fredagshjørnet”, som er et nyt ”cafétilbud med musik 

i”: Den første fredag i måneden (fra september) vil et 

”upcoming” nordjysk navn spille i Trekantens nye cafe.               F.eks. 
 

De første 4 navne er programsat, men i skrivende stund endnu ikke synlig-

gjort – følg med på Trekanten.info.     

Blandt de personer der har tilmeldt sig laugets facebookgruppe senest d. 1. 

september vil der blive trukket lod om 2 billetter til et valgfrit fredagshjørne, 

incl. lækker menu – så skynd dig ind på Facebook, søg på ”Aalborg Danse- 

og Spillemandslaug” og bed om at blive medlem. Og inviter meget gerne an-

dre, som I mener, kan have interesse i gruppen.     

Ole Ugilt Larsen 
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Del 2: Interview med Mette om fremti-

den for folkedans, særlige initiativer 

for de unge dansere og spillemænd 

samt om uddannelsen til instruktør i 

folkedans. 

Jeg har hørt begrebet polkarave. Hvad er 

det? 

Det er uformelle arrangementer, fx ”vi 

holder Polkarave på lørdag”, så et opslag 

ud ved vejen, sprede rygtet blandt venner 

og masser af omtale på de sociale medier. 

Det er meget uformelt, der er forskellige 

der spiller hen over hele aftenen. Dem 

der ikke kender dansen bliver flået med. 

Der bliver danset igennem. Fx kan man 

starte før kl. 20 og er ikke færdige før 

efter kl. 24. Der er ingen kaffepause, hvis 

man bliver lidt træt, så snakker man bare 

i stedet eller ser lidt på sin telefon. Det er 

som et bal, man danser eller spiller og har 

en afslappet tilgang. 
 

Hvordan ville en deltager i dragt så blive 

modtaget til sådan et arrangement? 

Vedkommende vil selvfølgelig være vel-

kommen, men man ville nok undre sig. 

Hvorfor har du alt det uld på? Så man 

skal da vælge med omhu, hvornår man 

tager sin dragt på. Jeg har selv en dragt 

og bruger den, men det skal være i de 

rigtige sammenhænge. Jeg har godt nok 

ikke brugt den 

i 10 år! Men 

jeg kan begge 

miljøer og ved 

hvordan man 

skal opføre sig 

de to miljøer. 

 

På billedet: 

Mette sammen 

med sin søster. 
 

 

Hvad laver man på de kurser som FOD 

og ROD arrangerer? 

Man får i løbet af de 4-5 dage masser af 

instruktion og øvelse, også i hvordan 

musik og dans skal understøtte hinanden. 

Så der er program fra 8 om morgenen til 

22 om aftenen, og så fortsætter man det 

halve af natten. Det er som én lang fest, 

det er jo unge mennesker. Men det er 

også seriøst så man passer sådan nogen-

lunde at få sovet lidt, så man er klar til 

næste dags instruktion. Det er virkelig 

noget der rykker, og der er rigtig mange 

med. Her kan jeg skimte fremtidens mu-

ligheder for folkedansen og folkemusik-

ken. Grebet an på den måde er der be-

stemt en chance for at den vil leve videre. 

Musik og dans skal jo fungere sammen, 

så det øver man meget. 
 

Du er også kommet på Fur Ø-lejr. Hvor-

dan er det? 

Det er en del af det frie miljø, og alle 

aldersgrupper er repræsenteret. Det kan 

da godt give interessemodsætninger og 

konflikter, men det er et rummeligt miljø, 

hvor man kan koble sig på i det omfang, 

man har lyst og energi. Der er åbent for 

alle talenter, også dem der ikke er perfek-

te til at spille eller danse.  
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I Ribe var der for nogle år siden polkafe-

ster en gang hver måned. Det var et sam-

menrend af unge mennesker. Det var ret 

primitivt men med en utrolig entusiasme. 

Bare det at mødes for at spille og danse 

og hygge. Det holdt så i 5-6 år, lige så 

længe den samme ildsjæl boede i Ribe. 

Da hun flyttede, stoppede polkafesterne. 

Så det afhænger af om der er nogle ild-

sjæle. Et andet eksempel er Noa og Ellen. 

De laver folkcamp, hvor de samler 70-80 

børn for at spille folkemusik i en hel uge. 

De er fantastiske til at fange de unge.  

Der er også unge musikere som Mette 

Kathrine og Kristian Bugge. De har ta-

wet, de kan spille til dans, og det er ikke 

sådan lige at lære. Det er faktisk svært at 

spille rigtig godt til dans, så jeg håber 

ikke den færdighed går tabt. Eller et band 

som Rasmus. De er så utrolig gode til at 

spille til bal. Opbygningen af et bal. Hvad 

skal rækkefølgen være? Hvordan skal 

tempoet være? Hvordan skal betoninger-

ne ligge for at det kører, så det forløser 

dansen og bevægeglæden? Alt det kan de.  

Men der sker ikke rigtigt noget i Nordjyl-

land. Der er ikke rigtig nogle unge der 

danser heroppe. Der er selvfølgelig noget 

i Rebild på Museet, men det rækker ikke 

udover lige sin egen lille kreds. Det er jo 

ærgerligt at fødekæden således bliver 

brudt. Jeg er jo faktisk den eneste unge 

der er kommet til i lauget de sidste mange 

år! 
 

Vi havde i lauget et kursus med Klaus 

Pindstrup, hvor han netop prøvede at 

lære os at spille musikken og ikke bare 

noden. Hvis det passede i dansen kan der 

være en ubetydelig lille pause, som ikke 

står i noden, men som alligevel er vigtig 

for danserne. 

Ja, netop. Jeg 

kender en pige 

der fantastisk er 

dygtig til at spil-

le, men uden at 

hun har fornem-

melsen for at det 

skal være danse-

musik. Da hun 

startede i miljøet, 

var hun helt rundt 

på gulvet, for det 

fungerede ikke 

når hun spillede 

til dans. Hun synes at melodierne var alt 

for simple. Hun er klassisk uddannet og 

en virtuos. Men nu har hun lært det gen-

nem de seneste år, og derfor er det meget 

bedre at danse til nu end tidligere. Det er 

svært at forklare præcist, hvad det er, så 

derfor kalder vi det ofte tawet. Det er ikke 

nok at være nodefast, man skal spille mu-

sikken, spille dansen. 
 

Kan I dansere mærke når det er gode 

balmusikere? 

Ja, det er så tydeligt at mærke. 

Hvad kan du så gøre, hvis du som       

instruktør møder et band, hvor det ikke 

helt forløser dansen? 

Uh, det er svært. Ja, det kommer an på, 

hvem det er. Hvis det er en der kun spiller 

noden, er den eneste mulighed at rette på 

tempoet. Hvis fornemmelsen ikke er der, 

så er der ikke rigtig noget at gøre i situati-

onen. Det kan da også godt variere lidt i 

lauget alt efter hvor let det er at få kontakt 

med jer. Hvis alle kigger i noderne, så er 

det svært at justere undervejs. Hvis jeg 

ikke føler jeg kan få kontakt med musi-

kerne, så er det meget ubehageligt. Andre 

gange kan det være nok med et lille nik 
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med hovedet, så giver det en reaktion i 

bandet. Så bliver musikken noget der 

støtter mig og giver mig ro. 
 

Det gode band er altså et der er lydhør 

overfor instruktøren? 

Ja, og danserne og for hinandens musik. 

Det nytter jo heller ikke noget at jeg kø-

rer min forståelse hen over bandet. Den 

gode stemning opstår når alle parter er 

lydhøre overfor hinanden. Det er et sam-

spil og ikke en magtkamp. Det hjælper 

også at lave aftaler. Fx kom Søren op til 

mig forleden gang og sagde, at han nok 

skulle sørge for at stoppe de og de danse, 

det kunne han sagtens. Det var en enorm 

lettelse med sådan en lille aftale, fedt, for 

så behøvede jeg slet ikke koncentrere mig 

om det, men kunne lægge fokus på noget 

andet. Den gode aftale er jo hvem der har 

hvilken rolle, fx om hvem der stopper en 

dans. Det er jo en fornemmelse af hvor-

når det hverken er for lidt eller for meget.  

At være instruktør er altså et kæmpe sam-

spil, både med danserne og med musiker-

ne. Jeg skal fornemme begge parter og 

heller ikke tale dansen i stykker. Jeg er 

som instruktør den type der mener, at 

danserne også selv skal kunne tænke.  
 

Hvad lægger du i det? 

Jeg kan godt lide, at når I spiller op til en 

polka, så skal de selv kunne høre det og 

så begynde at danse polka. Men det er 

ikke alle der kan, og nogle er også bare 

vant til at instruktøren fortæller, hvad vi 

skal lave. Det er bedre, at danserne selv 

kan høre det i musikken og så begynder 

at danse den rigtige dans. På den måde 

tror jeg de får større glæde af dansen, for 

de lytter til musikken på en anden måde: 

hvad siger musikken jeg skal gøre. Hvis 

danserne bare har takten, så er det næsten 

lige meget hvordan det lyder, så skal de 

kunne danse det. Nej, selvfølgelig er det 

ikke lige meget, hvordan det lyder. Melo-

dien og det musikalske udtryk betyder da 

også noget, men skåret helt ind til benet, 

så skal jeg bare have en rytme, et vip med 

foden, så kan jeg danse det. Det er i prin-

cippet nok. Men det er selvfølgelig sjove-

re, hvis der er en god melodi. Som danser 

reagerer man på takten, så det er vigtigt 

at musikerne holder takten, selvom man 

skulle spille forkert. Det er der kun gan-

ske få der kan høre, altså fejlene, men 

hvis takten ikke holder, så går det ud over 

alle danserne. 
 

At spille en forkert tone, gør os musikere 

flove! 

Ja, men det er ikke så vigtigt som I holder 

pulsen, holder takten, fornemmer tawet, 

så er det andet af langt mindre betydning. 
 

Hvad går instruktøruddannelsen ud på? 

Hvad er indholdet? 

Det er en 4 årig uddannelse, med en uges 

højskole i Bjerringbro hvert år. Her lærer 

man at læse instruktionerne i egnshæfter-
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ne. Det er et helt særligt sprog som man 

skal kunne forestille sig noget ved. Så det 

første år lærer man sproget og terminolo-

gien og det er målrettet en forening, hvor 

man går ud fra at man instruerer i den 

forening. Så får man en dans at instruere 

i. Tag dans nr. 5 i hæftet. Efter en halv 

time skal man så få nogle dansere til at 

følge sin instruktion. Vi får så anvisnin-

ger og gode råde fra vores instruktører. 

Så man skal lære at rette på danserne. I 

lauget skal vi som instruktører ikke gå og 

rette på folk med mindre de selv beder 

om det. Da vi havde den særlige begyn-

der- eller øvedans, så var det jo for dem 

der gerne ville have anvisninger eller 

ville finpudse nogle detaljer, som de selv 

havde lyst til at arbejde med. Ellers er 

mandagsdansen for at man skal have det 

sjovt, så skal man ikke uden opfordring 

rette på folk. 
 

Skulle vi annoncere at det er en mulig-

hed, altså at hvis dansere gerne vil høre 

et råd eller en anvisning, så kan man få 

det? 

Ja, sådan kunne vi gøre det i lauget, for 

jeg vil ikke gå rundt og rette på folk der 

ikke selv har bedt om det. 

Nåh, tilbage til uddannelsen. På instruk-

tøruddannelsen er der en række valgfag, 

sådan noget som de forskellige alders-

grupper, stemmebrug, planlægning, osv. 

Jeg valgte stemmebrug i flere omgange, 

og det har hjulpet mig enormt. I starten 

kunne jeg ikke råbe en sal op uden at 

overanstrenge stemmen, men nu har jeg 

lært det og øvet det, så det er et punkt, 

hvor jeg har rykket mig meget.  

Efterhånden i uddannelsen bliver dansene 

man skal instruere i så sværere og svære-

re. Om aftenen er der så storpraktik, hvor 

alle danserne kommer og alle spillemæn-

dene spiller til. Det giver 50-80 på gulvet, 

altså 6 til 7 kvadriller, som du så skal 

kunne tumle. Det er kanon god træning.  
 

Får I så feedback? 

Ja, det giver rigtig meget. De prøver jo at 

finde vores niveau og udfordrer os så på 

det niveau vi er på. Til den afsluttende 

storpraktik fik jeg en mega svær dans, en 

hof dans med fem ture, så det er ikke en 

dans man vil danse i det frie miljø, men 

sjovt at prøve kræfter med så kompliceret 

en dans. Det gik også fint med det. Ud 

over alt det andet skulle jeg så også lave 

et kursus for alle danserne. Det var græn-

seoverskridende, for blandt deltagerne var 

der nogle der stiller op til DM, men det 

gav mig fornemmelsen eller forklaringen 

på, hvorfor jeg gerne vil være instruktør. 

Jeg havde valgt Himmerlands danse. Det 

nørder jeg med. Jeg tager til Museet søn-

dag eftermiddage og filmer, hvad de dan-

ser, for her er en levende tradition, men 

det er ikke alle dansene der er skrevet 

ned. Det er sjovt. Jeg har også lånt gamle 

videoer fra 70´erne hvor der er optagelser 

af danse, som ingen tidligere har beskre-

vet. Det synes jeg er sjovt og udfordrende 

af prøve at fastholde og få skrevet ned. 

Nogle af dansene er helt gledet ud. Fx. 
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Mallebrok som pardans og ikke som vi 

gør i lauget.  
 

Der bliver skrevet ny folkemusik indenfor 

genren, altså nyskrevet men tro mod tra-

ditionen. Kan du forestille dig noget lig-

nende med danse? 

Ork ja, det kan man. Traditionen kan 

godt holdes levende samtidig med at man 

alligevel udvikler den. Hvis man kender 

traditionen godt, kan man jo blande ele-

menterne i en kvadrilledans. 
 

Vi har jo i lauget fået skrevet nye melodi-

er indenfor traditionen og igen til vores 

25 års jubilæum har vi udskrevet en kon-

kurrence om nye melodier indenfor gen-

ren. Ved 20 års jubilæet vandt Troels jo 

med en nyskrevet Jubilæumstrekant, og 

den spiller vi da stadig. 

Så det kan man både gøre med musikken 

og med dansene. Den er nyskrevet men 

ikke mindre folkemusik. Om tyve år er 

den blevet en del af traditionen, hvis vi 

stadig spiller den. 

Det er på den måde det hele starter, at 

nogen gør noget. Nogen der finder på! 
 

Hvad er dine visioner for fremtiden for 

folkedans? 

Jeg ville ønske at der var noget mere i 

Nordjylland, men jeg ved ikke i hvilken 

retning man skulle sparke for at der skete 

noget mere og for at de unge ville være 

med. Det er jo fint det der sker i lauget, 

og der kommer jo ret mange mennesker, 

men jeg har ikke kræfterne til den kæmpe 

indsats det ville være at få noget for de 

unge op at stå. I Aarhus er der stadig et 

håb, de samles til baller og de unge spil-

ler. De er startet fordi deres forældre har 

slæbt dem med, musikken og dansen er 

blevet en del af deres liv. 

Især dansen er udfordret, den skal have et 

løft. Musikken skal nok overleve, der er 

mange der spiller og der sker meget i 

miljøet, men jeg er mere bekymret for 

dansen. Som helhed skal folkemusik og 

folkedans leve videre, bl.a. ved at skrive 

nyt, afprøve nyt. Traditionen er god men 

den skal holdes ved lige og til stadighed 

tilføres nyt liv. I Norge og Sverige er der 

også folkemusik på de almindelige radio 

kanaler, og det er ikke noget særligt, det 

er bare en del af kulturen. I Danmark er 

folkemusikken kun kendt i mindre kred-

se, ja det er nærmest udgrænset af det 

offentlige rum, så der er for få, der over-

hovedet har mulighed for at komme i 

kontakt med den. Det er trist. Måske kan 

de mange skolekoncerter som de nyud-

dannede fra folkekonservatoriet giver, 

vække interessen hos de unge. 
 

Afprøve nogle nye rammer for baller, 

camps, samspil? 

Ja, præcis. Du må prøve dig frem.  

Men der er mange nye bands med frem-

ragende musik. Men det er synd og skam 

at det kun er kendt af så få, og at mange 

slet ikke aner, at det findes og er af så høj 

kvalitet. I vores vennekreds mødes vi tit 

og spiller sammen, til SOS, Spis Og 

Skrid, en almindelig hverdagsaften, det er 

hyggeligt, her er det en levende tradition, 

men det er jo en lille sluttet kreds. Vi 

holder stadig sammen og vi har altid in-

strumenterne med, selvom vi ikke altid 

når at spille. Tiden er en anden når der 

kommer børn med. De elsker det, men 

det er blevet en del af deres liv, ligesom 

det var i mit eget.  
 

Optaget torsdag d. 13. november 2014 af 

Jakob Frandsen  

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Formandens beretning 2015 
Den forgangne sæson har sørme været begivenhedsrig. 
 

Efter gen.forsamlingen startede jeg med at skulle fylde et stort hul efter Klavs. Heldig-

vis var meget tilrettelagt langt ud i fremtiden, så på den måde var det en lempelig over-

gang.  

Alligevel måtte de opgaver, som Klavs selv havde varetaget, deles ud på hele bestyrel-

sen – og alligevel overvejede vi at skære ned på ambitionsniveauet på noget af det. 
 

Da det kneb for bestyrelsen med at få nytårsbladet lavet færdig, trådte Klavs straks til 

og lavede et rigtig flot et – stor tak til Klavs for det.  

Det blev oven i købet et af de mest indholdsmættede vi længe har set – idet flere laugs-

medlemmer frivilligt bidrog med artikler. En positiv problemstilling at måtte indsætte 

ekstra sider. 
 

Året har ud over ”de kendte ingredienser” med mandagsdans og baller budt på et par 

ekstraordinære punkter, nemlig forberedelse af Laugets 25 års jubilæum (som vi stadig 

har til gode) og Trekantens ”reorganisering”, som jeg vil komme tilbage til. 
 

Laugets ”krumtap” – mandagsdansen – er en fornøjelse at deltage i. 

Orkestret er i en positiv spiral med fortsat tilgang af musikere - og som leverandør af 

noget fantastisk vellydende musik. 

Hvordan man får et så stort orkester, som det efterhånden er, til at spille det samme på 

samme tid skal jeg ikke kloge mig på, men jeg tror der arbejdes hårdt på sagen! 
 

Kendskabet til vores gode orkester breder sig også lige så stille. 

Det har bl.a. resulteret i, at orkesteret har spillet kroner i laugs-kassen til 2 mølledage 

og i Planetcentret – til kassererens tilfredshed – og til gavn for hele lauget.  
 

Fremmødet af dansere er til gengæld i knap så meget fremgang. 

Og det selv om vi har en førsteklasses vejleder – Klavs – der altid udstråler positivitet 

og god stemning – og i hans fravær en god erstatning i Mette.  

Forhindringer og forklaringer er der sikkert mange af (jeg har i al fald selv været ramt 

af nogen i årets løb). Så hvervning af nye medlemmer er et af punkterne på bestyrel-

sesmøderne – forslag og ideer er også meget velkomne her…  
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Spillemandsfestivalen 2014: Dér var alt tilrettelagt på forhånd, så det var nemt at gå 

til. 

Og som sædvanlig med stor indsats af Henning, Klavs, Jacob og Ulrich! 

Og sikken en fest fra først til sidst, sagde alle tilbagemeldinger.  

Alle orkestre spillede rigtig godt – også den samlede flok, som trods en lang dag slut-

tede af med et ”forårskådt spil”. 

Onsdagsholdet fra Rebild var en fornyelse. De øver på at spille uden noder, og deres 

debut som balmusikere var absolut godkendt. Dem kan vi godt tåle at høre igen (og 

det kommer vi jo så også til i år). 

Også i cafeen var der ”fest”, hvor Else Schmidt og Gunnar Friis tiltrak en flok musi-

kanter med fuld knald på. 

God energi blandt danserne, konstaterede svenskerne. 

Det var der heldigvis også blandt musikerne, som næsten alle blev hængende til det 

sidste, så salen virkede ”fyldt” selv om der ikke var alt for mange dansere. (ca 45 af 

hvert). 

Tidsplanen blev denne gang næsten holdt, det var vel medvirkende til at der var høj 

stemning til det sidste, og at gassen ikke sivede af ballonen.  

Den eneste kikser var at Bent Melvej måtte melde afbud som spilleinstruktør pga 

begravelse.  

Heldigvis skaffede Bent i stedet Pia Nygaard, som kunne træde til med kort varsel. 

Og i år ta’r Bent så revanche ved at stille til årets festival. 
 

På årets længste dag holdt Trekanten basar med mange boder og optrædende. 

Lauget stillede op med 6 spillemænd og 6 par dansere og med Per som glimrende ny 

instruktør (ud fra Sørens grundige forarbejde) – det er godt at have i baghovedet. 
 

Pga regn blev arrangementet i sidste øjeblik flyttet indenfor, så det foregik ”på hjem-

mebane” i salen. 

Det blev ikke ved den lejlighed vi fik hyret nye medlemmer – medvirken skal snarere 

ses om ”bidrag til fællesskabet” og ”tak for husly” til Trekanten.  

Vi klarede en hel time (på blot 5 kander vand), hvorimod de 5 unge bodybuilder-

typer fra Århus, som bagefter optrådte med heftig Balkan-dans kun kunne klare et 

kvarter, før de skulle have pause. 
 

Bal 27/9 med Schmykkers Nøkker – efter sigende med god musik – jeg blev des-

værre selv sygdomsramt.  

41 dansere var der – det er set bedre! 
 

Sponsorbal 25/10 med V. Poulsens kapel – Danmarks eneste orkester, der tæller 

hele 3 rigsspillemænd. 

Og fantastisk musik leverede de da også. En del med canadisk inspiration. Og hopsa-

er med så meget fart på, at selv Bjarno måtte indrømme, at det gik lidt raskt. 

Desværre var der på aftenen hård konkurrence fra både 40 års jubilæum i Tårs og 

”Knæk cancer” i både TV og Aalborghallen. Helt berettiget at Henning gav en røffel 

til de udeblevne på den følgende danseaften    
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Michael Graubæk fra orkestret kunne genkende tendensen med vigende danser-antal 

fra hele landet – han mente der vil komme til at mangle et par generationer af danse-

re, mens han så en lille spiring blandt de helt unge – lad os håbe de når frem, inden vi 

andre sætter danseskoene.  

Efter ballet har vi fået positiv tilbagemelding fra orkestret og med tilbud om at spille 

igen i flere forskellige konstellationer. Malene skriver: ”ualmindelig hyggeligt, og 

takker meget for jeres store entusiasme og venlighed, god behandling og fremragende 

dans!!!” 

Nytårsballet d. 17/1 med Stafivia var jeg desværre selv afskåret fra at deltage i. 

Besøgstallet var hæderligt – måske har det hjulpet med Hennings opsang efter det 

sløje fremmøde til Poulsens Kapel. 

Det forlyder at orkesteret var meget glad for den gode stemning og danselyst, de end-

nu engang mødte i lauget. 
 

Trekantens nye identitet er noget af det der har fyldt rigtig meget i årets løb. 

Det startede egentlig med en lukningstrussel, men er i stedet endt med en 

”revitalisering”, hvor kommunen skyder en masse penge i de fysiske rammer. 

Derudover er der også en hel del penge at gøre godt med til arrangementer. 

Det nye er, at arrangementerne fremover udvælges i samarbejde med de nyoprettede 

brugerråd. 

For Aalborg Danse- og Spillemandslaug betyder det, at vi ikke længere pr. automatik 

bli’r begunstiget med 2-3 toporkestre om året på Trekantens regning. 

Her fra starten har jeg fået lov at få en plads i ”voksen-brugerrådet”. 

Hvorvidt det kan lykkes at overbevise de øvrige deltagere i rådet om, at vi skal have 

spillemandsmusik og folkedans på programmet, må tiden vise (foreløbig er valget 

faldet på Sussi og Leo) – også her er forslag velkomne til noget der er ”spiseligt” – 

måske i en lidt bredere kreds end vores egen.  

Men lad os lige huske at glædes over de mange gode baller, vi har haft i de seneste 15 

år.  
  

Trekanten arbejder fortsat med at finde ud af, hvordan men bruger ressourcerne 

bedst, herunder hvordan åbningstiderne skal være – og lige nu er vis jo tilbage ved 

”status quo”, efter at mandagene ellers en overgang så ud til at skulle være lukkeda-

ge, uden cafe-betjening.  

Tiden må vise, hvor det bærer henad. Jeg tror på, at lauget stadig vil have et godt 

tilholdssted på Trekanten. 

Følg med i udviklingen på vores hjemmeside og i laugsbladet. 
  

Her takker jeg så af for denne omgangs 10 år i bestyrelsen. 

Det har altid været en fornøjelse, at være til bestyrelsesmøder, men nu trænger jeg til 

at samle nogen kræfter – det vil jeg bl.a. gøre ved at komme her og danse.  
 

TAK 

10. marts 2015 / Ole Ugilt Larsen 
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September 2015 
 

Mandag  den 7.  kl. 19.00 - 21.30   

Danseaften med Laugets orkester.  

 

Lørdag den 19. kl. 13.00 - 19.00 

”Smag på dansen” (Se mere inde i bladet side 6)              Gratis 
 

Mandag  den 21.  kl. 19.00 - 21.30  

Danseaften med Laugets orkester. 
 

 

Fredag den 25.  kl. 19.30 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage: 

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

 

Oktober 2015 
 

Mandag  den 5.  kl. 19.00 - 21.30  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

Mandag  den 19.  kl. 19.00 - 21.30 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

 

 

November 2015 
 

Mandag  den 2.  kl. 19.00 - 21.30 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag  den 16.  kl. 19.00 - 21.30  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

 

 

Januar 2016 
 

Nytårsbal: Da vi ikke ved om vi fortsat kan holde et nytårsbal, står  dette 

hen i det uvisse. Følg med 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  


