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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. 

oleugiltlarsen@outlook.dk  

http://www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk
mailto:oleugiltlarsen@outlook.dk
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Nytårsbal 
Lørdag den 23. januar 2016 

Kl. 19,30 - 23,30 

Om Jysk Danseorkester kan man sige, at de tager tråden op, hvor de 

gamle spillemænd falder fra.  

De leverer god, festlig, gedigen dansemusik i forlængelse af traditionen. 

Ballet former sig her og nu i den dynamik der er mellem alle der  

deltager.   
 

Jysk Danseorkester består af: 

Stefan Groot, harmonika 

Ole Jensen, violin 

Bente Pindstrup, violin og kornet 

Arne Ryge, klarinet og basklarinet 

Henrik Bredholt, Tuba og sopransax 
 

Entre inkl. Kaffe og kage Medlemmer 75,- Gæster 95,- 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Vi er fire, der nu kan kalde os ”Skotlandsfarerer”  
 

Birgitte, Jens, Villads og mig, sagde hunden, og jeg hedder Lone! 
 

Den 21. oktober tidlig morgen fløj vi fra Ålborg via København til Eding-

burg, hvor vi lejede en bil, og kørte de ca. 300 km. til Rogart i det nordøstlige 

Skotland! 
 

En lang tur, og vi ankom da også først ved 8-tiden om aftenen, men da vi fak-

tisk havde en aftale om at mødes med Dave Goulder, som Jens stiftede be-

kendtskab med for tyve år siden, så smed vi vores bagage ind på kroen, hvor 

vi skulle bo, og kørte afsted igen!  Vi havde John McDonnald med som vej-

viser – han var vores ”kontaktperson” fra Sutherland Accordion and Fiddel 

Club, og ganske uundværlig, for der var et stykke vej til Rosehall, og det var 

buldermørkt! 

Men Jens klarede de ekstra kilometre, og vi havde en rigtig hyggelig aften. 

Dave, som selv spiller en formidabel guitar og banjolin (tror jeg, den hedder!) 

samler folk til aftener med sang og musik, så vi fik hørt ballader på både 

skotsk og gælisk, spillede en del af vores eget program og havde så            

fornøjelsen af at spille danske melodier sammen med John (harmonika) og 

Dave! Vi var trætte men glade, da vi kom tilbage til Pittentrail Inn! 

Næste dag blev vi hentet af John om formiddagen, og kørte hjem til ham. 

Han ville præsentere os for de melodier, som vi samme aften skulle spille 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
sammen med SAFC (Sutherland Accordion and Fiddel Club)! Det var en tur 

igennem det mest fantastiske landskab, og næsten på toppen af et bjerg lå 

John`s hus, med en udsigt, som ville slå enhver graduering i ”Hammerslag”! 

Jeg har ikke tal på hvor mange melodier, vi fik noder til, men det var mange, 

så personligt kunne jeg ikke påstå, at jeg fik lært andet end et par stykker, 

men det er jo sjovt at sidde herhjemme, nu bagefter, og spille dem igennem! 

Der var polkaer, marcher i forskellige tempi, airs og jiggs. Det spændende 

var jo så, hvordan dansene til disse melodier var, men de`t måtte vi vente til 

fredag med at finde ud af! 
 

Torsdag aften gik vi så hen i 

Rogart Hall 

(forsamlingshus), hvor vi, 

sammen med ca. 20-25 gla-

de, og meget gæstfrie og 

hjælpsomme skotske spille-

mænd, trængtes om pladsen 

i et alt for lille lokale – det 

har nok været for dyrt at 

opvarme salen ved siden af! 

Det var vældig hyggeligt, om end en smule hektisk, efter min mening, for det 

vi oplevede, var en almindelig øveaften før lørdagens danseaften, hvor       

orkesteret skulle give koncert, men vi fik da lejlighed til også at spille et par 

af vores egne melodier, og lære et par af dem ud! 
 

Fredag var vi i Helmsdale, hvor vi først spillede i det lokale community cen-

ter – en slags dagcenter for ældre mennesker! Vi blev modtaget med stor  

venlighed og gæstfrihed, og man klappede ”pænt” af vores musik, men der 

kom lidt ekstra liv i kludene, da vi spillede ”Totur fra Vejle”, som vi i anled-

ning af turen, havde omdøbt til ”Twoo Tours to Scotland” og havde lagt  

skotske melodier ind i kædestykket!  
 

Efter spilleriet blev vi budt på middagsmad, og vi havde da mulighed for at få 

smagt den udmærkede skotske nationalret: haggis! Jeg har tid efter anden 

hørt historier om, hvilke bizarre ingredienser denne ret skulle bestå af – det 

viste sig at være skrøner! Haggis minder ret meget om den gode danske ret: 

”finker”, og smager fortrinligt! 

Nå – tak for mad, og så spadserede vi en lille tur gennem byen til det lokal-

historiske museum, hvor John viste os rundt og fortalte – hvad den mand ikke 

vidste om sit lands historie, er vist næppe værd at vide…hvorefter vi spillede 



 

6 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
en lille koncert i museets cafe`, før turen gik tilbage til Pittentrail, hvor vi 

nød et lille hvil før vi, om aftenen, igen skulle hen i ”the hall” til danse-

undervisning!  
 

Hvad der skete denne aften, kan jeg desværre ikke fortælle så meget om, da 

jeg var blevet syg, så jeg måtte pleje mit helbred hjemme på kroen, men jeg 

nåede dog at være med til at forsøge at lære vore skotske venner at danse en 

let modificeret udgave af ”Twoo Tours to Scotland” – resten af historien 

må I have af mine med-skotlandsfarerer, sammen med historien om resten 

af aftenen på pubben, som jeg jo altså også gik glip af! 
 

Lørdag skulle så være den store aften med koncert med SAFC og besøgen-

de danskere, og bagefter bal med et kendt, skotsk band, som jeg ikke aner 

hvad hedder, men forspilleren hed Hector! – SAFC var , som før nævnt, et 

stort orkester, som jo ikke fyldte mindre af at blive suppleret med fire dan-

skere, og hver mand (m/k) havde en stol og et nodestativ, plus at der lige 

skulle være plads til en tromme, et klaver og orkesterets fine skilt med navn 

på!  Alt dette skulle rummes på en scene af almindelig-forsamlingshus-

størrelse! Det lod sig gøre med smil og velvilje, men det blev en anelse 

morsomt…hmm… da vore søde skotske venner, midt i deres koncert, bad 

os om at træde frem, og spille vores musik! Træde frem!!!  Deres store, fine 

skilt stod ca. 20 cm fra scenekanten, og eftersom alle stolene ikke skulle 

flyttes, fordi koncerten jo skulle fortsætte efter vores indlæg, så blev det på 

disse 20 cm. at jeg måtte udføre mine legemsaktiviteter som forspiller! Jo 

jo – man kan da gøre meget med samlede fødder, og det gik da også geval-

digt! 
 

Søndag sluttede vores ophold i Rogart, Scotland med endnu en fantastisk 

tur med John som fortæller, og vi endte turen i Rosehall, med aftensmad og 

spil!    

Det var en gammel drøm, der gik i opfyldelse for mig: at komme til Skot-

land og spille, og ´kombardo`- jeg er parat igen! Mage til ihærdige og   

imødekommende mennesker skal man lede efter ! John McDonnald stod på 

pinde for os næsten i døgndrift, orkestermedlemmerne stod på spring for at 

hjælpe med noder, stativer, the o.l. og vi havde nærmest luksuriøse forhold 

at bo under, og de`t endda ganske gratis! Vore skotske venner lider under 

de samme aldersmæssige problemer, som vi gør i vort hjemlige folke-

musikmiljø – de unge vil være sig selv, så jeg tager hatten af for deres    

ildhu, og hilser dem med ”Scotland the Brave! 

Lone Barner 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Vi glæder os til at se jer alle, Musikere & dansere. 

Aalborg Danse- og Spille-
mandslaug på Facebook 
 
Laugets Facebook-gruppe blev født lige før sommerferien, og tæller i skri-
vende stund 42 medlemmer, men der er plads til mange flere. 
Århus Folkemusikhus har 59 medlemmer i deres Facebook-gruppe (og end-
da nogle af vores medlemmer på deres forsidebillede). Lad os overhale dem 
i medlemstal inden næste sommer! 
 
Alt du skal gøre er at gå på Facebook og søge på "Aalborg Danse og Spill...." 
og allerede inden du kommer så langt, er gruppen sikkert dukket op. 
Så klikker du bare på gruppen og dernæst på "Bliv medlem" eller "Bliv med-
lem af gruppen" (det hedder lidt forskelligt, afhængig af om du bruger PC, 
telefon, IPad eller noget helt andet). 
Derefter venter du bare på, at "gruppeadministratoren" godkender dit med-
lemsskab (jeg prøver at skynde mig, men har dog ikke Facebook med i seng). 
 
Hvad kan du så bruge det til? 
Tja, mediet er en måde at få nyhederne hurtigere, end hvis du selv skal hu-
ske jævnligt at gå ind på hjemmesiden og se, om der er sket noget. 
På Facebook får du at vide, straks der er nyt. Da vi for nogle år siden måtte 
aflyse nytårsballet med kort varsel pga. uvejr, ville Facebook-gruppen være 
en hurtig måde at orientere alle medlemmerne om aflysningen.  
Heldigvis er vi ikke så tit ramt af aflysninger, så indslagene i gruppen handler 
mest om arrangementer du kan glæde dig til. 
Det kan både være laugets egne arrangementer, men også andre spænden-
de koncerter, baller eller lignende, der kunne have interesse for medlem-
merne. 
Alle er velkomne til at orientere på Facebook-gruppen om arrangementer. 
 
PS: For hurtigt at overhale Århus, kunne alle bestående gruppe-medlemmer 
jo invitere et par nye medlemmer, så skulle den være i hus.  

Vi ses i Facebook-gruppen  
Ole Ugilt Larsen  
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Maja Kjær Jacobsen skal være instruktør på Spillemandsfestivalen 

på Trekanten lørdag d. 16. april 2016. Hun er 30 år og uddannet fra 

Syddansk Musikkonservatoriums Folkemusiklinje i 2012. Men hvem 

er hun ud over de faktuelle oplysninger? Og hvilken tilgang har hun til 

dansk folkemusik? Til at besvare disse spørgsmål bringer vi her Jakobs 

interview med hende en grå november dag i efteråret 2015.  

Spillemandsfestival 
Lørdag den 16 april 2016 

Kl. 17.30—23.00 

Vi arbejder igen i år hårdt på at arrangere en forrygende spillemands-

festival. 

Orkestrene er inviteret og vi håber, at 4-5 orkestre vil komme og være 

med til at gøre dagen til en god oplevelse for såvel musikere som     

dansere. 

Entre inkl. Kaffe og kage Medlemmer 75,- Gæster 95,- 

Vi glæder os til at se jer alle, Musikere & dansere. 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Jakob: Hvor kommer din interesse for 

musik fra? 

Maja: Jeg er vokset op med musikken 

hjemmefra. Min far spiller guitar og 

synger, ofte engelske folkesange, så 

jeg var med ude når han optrådte fra 

da jeg var helt lille. Jeg er derfor osse 

kommet på Tønder Festival siden jeg 

var 7 år. I gymnasiet begyndte jeg så 

at tage timer i violin hos Klaus Pinds-

trup. Her fik jeg rigtig øjnene op for 

hvor enormt spændende den danske 

musik var. Før det havde det mere 

været irsk musik jeg var interesseret i. 

Jakob: Hvorfor så netop folkemusik 

og ikke klassisk eller jazz? 

Maja: Folkemusik var det jeg altid 

hørte derhjemme. Vi hørte lidt klas-

sisk, og forskellige slags rock, men 

næsten aldrig jazz. Det var den brede 

og folkelige tilgang, der var i fokus. 

Ofte guitar og sang. Men det var først 

da jeg blev ung, at jeg fik en mere 

bevidst tilgang til musikken. 

Jakob: Hvordan ser du forholdet mel-

lem tradition og fornyelse? 

Maja: På konservatoriet opdagede 

jeg, at der også var lokal musik der 

var værd at dykke ned i. Jeg begyndte 

at forske lidt i det, både for at finde 

ud af, hvad de spillede og hvordan de 

gjorde, men også for at udforske og 

udfordre de begrænsninger man tror 

ligger i den danske tradition.  

Danmark er på mange måder et tran-

sitland: Alt hvad der er kommet syd-

fra, som skulle nordpå er gået gen-

nem Danmark, og omvendt. Således 

også musikken som fulgte med rej-

sende og sejlende folk: I gamle dage 

har vi modtaget og bearbejdet den 

skotske og britiske tradition inden 

den sendes videre østover, og det 

samme med musikken sydfra som 

kom gennem Danmark og fortsatte 

videre nordpå. Alle disse påvirknin-

ger kan du finde i den danske musik. 

Det er ligesom at vestjyder og skotter 

på et tidspunkt kunne forstå hinan-

dens sprog. Det er ikke anderledes 

med musikken. Og det er med til at 

styrke min egen opfattelse af den 

danske tradition og mine rødder.  

Jeg har også fundet stor inspiration i 

at bruge sang og dialekt som udtryk, 

for at udforske de muligheder der 

ligger der og for at profilere dansk 
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musik i udlandet. I bandet Fru Ska-

gerrak (www.fruskagerrak.com), 

hvor vi er tre violinspillende kvinder, 

dyrker vi forbindelsen mellem de 

skandinaviske landes traditioner. 

Mange af melodierne og sangene fin-

des i både Danmark, Norge og Sveri-

ge, men vi har hver vores dialekt at 

spille eller synge dem på. Derved får 

de et nyt twist, eller en anden lyd, 

selvom de udspringer af det samme. 

Vi er optaget af både forskellene og 

lighederne og prøver os frem, lytter 

åbent og lader alle bidrage på lige-

værdig vis. På den måde arbejder vi 

både med traditionen og med at forny 

den. 

Et andet felt er samarbejdet med Da-

vid Boulanger i duoen Maja & David 

(www.majandavid.com) , hvor det er 

Quebec-musikken der blandes med 

den danske tradition og sættes sam-

men med vores egne kompositioner. 

Musikken fra Québec har mange fæl-

les træk med den danske tradition, 

men spillestilen er anderledes og der-

ved bliver mødet så interessant at ud-

forske.  

Jakob: Hvordan er livet som musi-

ker? Er det ikke træls at vente og væ-

re undervejs i lang tid i forhold til 

hvor kort tid en koncert tager? 

Maja: Jeg trives nu godt med livet 

som musiker. Der er nu tre ben i mit 

musikerliv: koncerter, projekter og så 

undervisning. Jeg har ideer til så 

mange projekter. Det kan fx være 

udgivelsen af Anders Tops nodesam-

ling eller udforskningen af den midt-

jyske folkemusik koncerter i Dan-

mark eller udlandet, skolekoncerter, 

udforskningen af hvad dialekt kan 

betyde for en sang, og så alle ansøg-

ningerne med at skaffe midler til pro-

jekterne. Det giver et liv med stor 

intensitet og spændende udfordringer, 

så der kan transport og ventetid blive 

et tiltrængt pusterum, hvor man kan 

slappe af. Så jeg er rigtig glad for 

afvekslingen og for de mange mulig-

heder for at holde sig til ilden. Her 

tilbyder folkemusikken et glimrende 

felt at udfolde sig på. 

Interviewer: Jakob Frandsen. 

For yderligere information og lyd se: YouTube under Maja Kjaer Jacobsen, 

Maja & David og Fru Skagerrak, samt www.majandavid.com, 

www.fruskagerrak.com og www.majasmusik.weebly.com . 

http://www.majandavid.com
http://www.majandavid.com
http://www.fruskagerrak.com
http://www.majasmusik.weebly.com
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
 
Indkaldelse til generalforsamling 

 

Tirsdag den 8. marts 2016 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 

 Henning Christensen, Betty Bøttger, Freddy Wagner. 
 

 Suppleanter på valg: 

 Hanne Færch & Palle Bidstrup  
 

 Revisorer på valg: 

 Ulrich Clausen og Birgit Davids 
 

** Forslag til behandling på Generalforsamlingen, 

 herunder forslag til vedtægtsændringer, skal  

 være formanden i hænde senest tirsdag  

 den 1. marts 2016 

 

Deltagelse kræver ingen tilmelding. 

 

Der serveres kaffe og kage!  
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Januar 2016 
 

Mandag  den 4.  kl. 19.00 - 21.30   

Danseaften med Laugets orkester.  

 

Mandag  den 18.  kl. 19.00 - 21.30  

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Lørdag den 23.  kl. 19.30 - 23.30                        Entre inkl. kaffe og kage: 

Nytårsbal med:  ”Jysk Danseorkester”                         75,- / 95,-  
 

 

Februar 2016 
 

Mandag  den 1.  kl. 19.00 - 21.30  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

Mandag  den 15.  kl. 19.00 - 21.30 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Mandag  den 29.  kl. 19.00 - 21.30 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

Marts 2016 
 

Tirsdag den 8. kl. 19,00 

Generalforsamling 
 

Mandag  den 14.  kl. 19.00 - 21.30 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

April 2016 
 

Mandag  den 11.  kl. 19.00 - 21.30 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Lørdag den 16. kl. 17.30 - 23.00                      Entre inkl. kaffe og kage: 

Spillemandsfestival                                                         75,- / 95,-  
 

 

 

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  


