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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. 20 75 33 34 
E-mail: jakobfrandsen5@gmail.com 

 

 

Kasserer:  
Henning Christensen 
Tlf. 23 31 63 15 

E-mail: hc2012@live.dk 

 

Næstformand, 
Palle Bidstrup 

Tlf.: 28 68 61 41 
E-mail: hpbidstrup@vip.cybercity.dk 

 

Sekretær:  
Teresa Næss 

Tlf.: 23 98 07 96 
E-mail: teresa.naess@godmail.dk 

 

Bestyrelsesmedlem:  
Hanne Lyng 

Tlf.: 25 48 17 78 
E-mail: hanneskagen@hotmail.dk 

 

Suppleant:  
Hanne Færch Jensen 
Tlf. 20 42 64 56 

E-mail: hannefaerch@stofanet.dk 
  

 

Suppleant: 
Ole Ugilt Larsen 

Tlf.: 22 46 80 41 
E-mail: oleugiltlarsen@outlook.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 
 

Ellers kan du altid følge os på Facebook, under gruppen:  

Aalborg Danse- og Spillemandslaug.  

http://www.aalborgdanseogspillemandslaug.dk
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Orkesterinformation 
Laugets orkester øver mandage i lige uger fra kl. 19,00 og de spiller til 
dans i ulige uger fra kl. 19,30.  
Se arrangement i kalenderen midt i bladet. 
Har du spørgsmål til orkesteret, så kontakt orkesteransvarlig: 
Jakob Frandsen på tlf.: 20 75 33 34  
mail: jakobfrandsen5@gmail.com 
Alle arrangementerne foregår på Trekanten, hvis ikke andet er skrevet. 

Øster Hjermitslev Børn & Unge dansere. 
Vi er i dag 12 børn og unge dansere som kommer fra Ålborg, Brønderslev, 
Hollensted, Dronninglund og Ø. Hjermitslev. 
Alderen på børnene er fra 5 – 16 år, og de danser på samme hold. Vi starter 
hver danseaften med at danse noget  alle kan være med til, men også nye trin 
og danse. Efter en lille pause med slik og juice, fortsætter vi så med de lidt 
sværere danse også her med nye trin og danse. De unge mennesker er hurti-
gere til at fange det nye, så 
når vi har tager det et par  
gange uden og med musik 
fungerer det hurtigt. 
Alle vore opvisninger bliver 

danset i dragter, hvilket er et 

stort ønske fra de unge men-

nesker. Dragterne de bærer er 

doneret fra flere forskellige 

foreninger, der tidligere har 

haft børnehold. På den måde 

kan vi jo altid finde en dragt 

der passer, selv om danserne 

gror i vejret.  

Disse unge mennesker har vi inviteret til at komme til vores Spille-

mandsfestival og vise hvad de kan. Så vi håber I vil tage rigtig godt 

imod dem, da det jo er unge mennesker som dem der skal fører 

traditionen videre.  

mailto:jakobfrandsen5@gmail.com
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Nytårsbal 
Med ”Troels Pedersen mfl.” 
Lørdag den 19. januar 2019  

Kl. 19,00 - 23,00 

Troels Pedersen blev bedt om at spille til nytårsballet i Aalborg Danse- og 
Spillemandslaug sammen med en gruppe spillevenner. Det sagde han ja til. 
Men hvad skal man kalde en flok  venner der har spillet sammen på kryds og 
tværs i gennem næsten 20 år? 
 
Et orkester, et slæng eller en gruppe? Det er svært at sige - vi har ikke noget 
godt bud! 
 
Men det er rutinerede folk: De har spillet til dans, sang, fest og fornøjelse i 
rigtigt mange sammenhænge: På Spillemandsstævner, Festivaller, Kurser,  
Værtshuse,  Museer, ROD, FOD, Børnehaver, Høstfester, Markeder, Fødsels-
dage, Begravelser, Jam, Kirkekoncerter, Ølejre, m.m. 
 
De spiller Folkemusik fra Jylland og øerne - alt sammen på øret og med   
hjertet. Vel mødt til et godt bal. 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Og hvordan kender vi så Troels? 
 

Ja han har jo for år tilbage spillet i laugets orkester, men her var ambitionerne 
nok højere for Troels end for resten af orkestret hvorfor der var et helt  
naturligt brud. 
Siden har Troels et par år deltaget i laugets spillemandsfestival med en  
gruppe ”spillevenner” (Her fra 2003)   

I skrivende stund kan eller vil Troels ikke ud med hvem der deltager som 
hans ”Spillevenner” denne gang. Det tager vi helt roligt, for vi ved at når  
Troels agere kapelmester, så kan det kun blive godt, så vi glæder os allerede. 

Troels og Kirsten til 
høstmarked på Livø 
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2019 2019

1 1 1 1 1 Orkestret øver kl. 19,00 14 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 Orkestret øver kl. 19,00 6 4 Orkestret øver kl. 19,00 10 4 4

5 5 5 5 5

6 6 6 6 Spillemandsfestival 13,00/17,30 6 19

7 Orkestret øver kl. 19,00 2 7 7 7 7

8 8 8 8 Mandagsdans i salen kl. 19,30 15 8

9 9 9 9 9

10 10 10 10 10

11 11 Mandagsdans i salen kl. 19,30 7 11 Mandagsdans i salen kl. 19,30 11 11 11

12 12 12 Generalforsamling kl. 19,00 12 12

13 13 13 13 13 Orkestret øver kl. 19,00 20

14 Mandagsdans i salen kl. 19,30 3 14 14 14 14

15 15 15 15 Orkestret øver kl. 19,00 16 15

16 16 16 16 16

17 17 17 17 17

18 18 Orkestret øver kl. 19,00 8 18 Orkestret øver kl. 19,00 12 18 18

19 Nytårsbal med Troels mfl. Kl. 19,00 19 19 19 19

20 20 20 20 20 21

21 Orkestret øver kl. 19,00 4 21 21 21 21

22 22 22 22 17 22

23 23 23 23 23

24 24 24 24 24

25 25 Mandagsdans i salen kl. 19,30 9 25 Mandagsdans i salen kl. 19,30 13 25 25

26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 Orkestret øver kl. 19,00 22

28 Mandagsdans i salen kl. 19,30 5 28 28 28 28

29 29 29 Orkestret øver kl. 19,00 18 29

30 30 30 30

31 31 31

Med mindre andet er angivet foregår arrangementerne på Trekanten Sebbersundvej 2A 9220 Aalborg øst

Aalborg Danse- og Spillemandslaug
Januar Februar Marts April Maj

Entre på mandagsdanseaftener er 30,- Inklusiv kaffe og kage. (ikke medlemmer: 40,-) 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Spillemandsfestival 
Lørdag den 6. april 2019 

For danserne Kl. 17,30 - 23,00 
Spillemændene starter Kl. 13,00 

For 16. gang afholder vi spillemandsfestival. Det bliver selvfølgelig 
efter det velkendte koncept, hvor instruktøren Michael Graubæk bru-
ger eftermiddagen sammen med de inviterede orkestre.  
Danserne møder kl. 17.30. 
Kom nu i god tid, så alle kan nyde dette fantastiske storspil.   
I skrivende stund er det endnu ikke klart hvilke orkestre der kommer 
til at deltage, men vi lover at det bliver lige så festligt og fornøjeligt 
som disse festivaller altid er.  
 
Pris for deltagelse: Musikere 80 kr., medlemmer 80 Kr., gæster 100 kr. 
Der serveres kaffe og kage som er inkluderet i prisen. 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Årets Instruktør 
Michael Graubæk 

Michael er kommet mere end veluddannet ud fra Det fynske Musikkonserva-
torium, hvor han har brugt sin studietid dybt tjekket, professionelt og med 
størst muligt udbytte. Han er simpelthen en af vore allerstørste spillemænd. 
Hans spil er poetisk, forfinet, groft, uforudsigeligt, sammenhængende, under-
holdende og så har det den rette balance mellem respekt for traditionen og 
udfordring af traditionen, og så han blev meget naturligt Danmarksmester i 
Folkemusik mesterskab i Præstø år 2010. 
 
Michael siger blandt andet: 
Min største inspirationskilde er uden tvivl Klaus Pindstrup. Jeg havde ham 
som lærer 2 år før konservatoriet, og 4 år mens jeg studerede. Han er den, 
som har haft størst betydning for min udvikling og tankegang indenfor folke-
musikken. Måden som Klaus Pindstrup spiller Himmerlands-traditionen på, 
er noget som han har taget fra de gamle mestre (Otto Trads og andre) og ud-
viklet videre til sin egen ekvilibristiske stil. Har man modtaget undervisning 
hos ham, ved man godt ,hvad jeg mener. Han er jo næsten et ”one mand 
band” og han udvikler sig konstant. Det er hele violinen, som er i centrum og 
sjældent med kun én streng af gangen. Kilden til inspiration er stor, og det 
handler meget om at lege med melodierne og konstant forsøge at akkompag-
nere sig selv med akkordspil samtidig med melodispil.   
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Interview med Villads Romme 

 

Villads er en af de yngste i laugets 
orkester. Han kommer fra en familie 
hvor man i flere generationer har 
spillet klarinet og andre instrumenter. 
 
Hvor kommer din interesse for musik 
fra? 
Min far spiller, så der har altid været 
fløjter og trommer og rytme i huset. 
Jeg prøvede som helt lille selv at spil-
le på en lerfløjte, en okarina, og fik 
den til at sige noget. Vi sang også 
meget i min familie, ja hver dag. 
 
Hvorfor blev det så klarinetten der 
blev dit instrument? 
I første klasse fik jeg en blikfløjte, en tin whistle. Den var meget let at spille 
på, og så begyndte jeg at spille sammen med andre. Men som 13 årig var jeg 
ude for en alvorlig trafikulykke hvor hele den højre side var blevet lammet. 
Som led i genoptræningen og for at spille begyndte jeg så med en let plastik 
klarinet. Da vejrtræningen og musklerne var blevet bedre kunne jeg så skifte 
over til en rigtig klarinet. På den måde blev spillet på klarinet både til genop-
træning og samtidig fik jeg musik ud af det. 
 
For godt fire år siden startede du i lauget. Hvordan var det? 
Jeg har i tidens løb gået til meget musikundervisning, men det er hurtigt ble-
vet kedeligt. Det blev det ikke i lauget fordi der kommer så mange nye melo-
dier. Det gør det sjovt og udfordrende. 
 
Hvordan lærer du så de nye melodier? 
 Jeg øver meget med min far. Melodien lærer jeg på øret og så prøver jeg at 
lægge nogle stemmer eller flydetoner eller noget rytmisk alt efter hvad der 
passer til melodien og klarinetten. Jeg afprøver nogle varianter og udforsker 
melodien, men jeg prøver også at tilpasse det til de to andre klarinetter så vi 
ikke gør det samme. 
I den periode hvor vi ikke havde nogen bassist spillede jeg mere rytme for at 
binde bandet sammen, men det er ikke så nødvendigt nu da vi har en god bas 
til at udføre den funktion, at holde rytmen og binde det hele sammen. 
 



 

11 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
 
Er der nogle numre eller melodier du synes særlig godt om? 
Joh, det skulle da lige være Klarinet Valsen fra min tip tip oldefars nodebog. 
Den er god. Men der er rigtig mange gode melodier i vores repertoire, men da 
jeg ser mig selv lidt i en familietradition af klarinet spillere så står Klarinet 
Valsen mit hjerte nært. 
 
Du er også aktiv i ROD? 
Ja, det er et netværk for unge folkemusikere. Det foregår meget utraditionelt 
når vi mødes med masser af gruppespil og optræden for hinanden. Der er og-
så en del dans ind over. Fra en 40-50 deltagere til sådan et stævne er vi nu 
oppe i nærheden af 200 deltagere. Det er stort, og sjovt. Her deltager både jeg 
og Asmus. 
 
Hvordan er det at have sin far, Jens, i lauget? Er der både positive og mindre 
positive ting ved det? 
Jeg kan ikke komme i tanke om noget dårligt ved det. Det er far og søn i kva-
litetstid! Han kritiserer og vejleder på en god måde, så det lærer jeg kun noget 
af. Hvis det er noget større så siger han bare at det øver vi derhjemme. Ja fak-
tisk spiller vi meget af laugets repertoire derhjemme fordi det er dejligt at 
spille sammen. Af og til optræder vi også sammen med mig på klarinet og 
Jens på klaver. Hos min mor spiller jeg næsten altid på hendes klaver. Jeg 
leger med vekselbas og fx med at skifte mellem mol og dur, og på den måde 
får jeg også nogle musikalske ideer til mit eget klarinetspil. Så musikken fyl-
der en hel del i mit liv. 
 
Hvis du skulle give nogle gode råd til Lauget, hvad skulle det så være? 
Det er rart at nogle andre unge er med som fx Asmus på violin. Jeg er også 
glad for det store repertoire så der kan ske en tilpas udskiftning af de numre 
vi spiller. Vi har rykket os meget i spillemandsgruppen i de fire år jeg har 
været med. Det tror jeg er godt for danserne at vi er blevet mere rutinerede. 
Vi står også på en bedre måde med væggen til at kaste lyden ud i salen. Men 
somme tider kan det knibe med at høre forspilleren og så kan det komme til 
at sejle lidt. 
Efter en lang dag på skolebænken eller i praktik er det rart at lave noget helt 
andet om aftenen og her har jeg så valgt musikken og samspillet. 
 
Fortalt til Jakob  
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 Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Tirsdag den 12. marts 2019 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 
 Jakob Frandsen, Hanne Lyng. 
 

 Suppleanter på valg: 
 Hanne Færch & Ole Larsen  
 

 Revisorer på valg: 
 Freddy Wagner og Birgit Davids 
 

** Forslag til behandling på Generalforsamlingen, 
 herunder forslag til vedtægtsændringer, skal  
 være formanden (Jakob Frandsen) i hænde senest          

tirsdag den 5. marts 2019 
 

Deltagelse kræver ingen tilmelding. 
 

Der serveres kaffe og kage!  


