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Århus Folkemusikhus (ÅFMH)
… er en forening med ca. 300 medlemmer, som blev stiftet i 1983. Formålet
er at uddybe kendskabet til den danske
folkekultur og at videreføre og forny
traditionen. De gamle traditioner omfatter bl.a.: Spillemandsmusik, gammeldans, sang og fortælling.
Vores FOLKEMUSIKHUS ligger på
Viborgvej 53 - et sort bjælkehus i grønne omgivel-ser med en sal på ca. 120
m2.
Stedet har vi til rådighed til bl.a. dans
hver anden fredag eller søndag aften i
lige uger. Derudover holder vi jævnligt
kurser i dans og musik.
Fire gange årligt udkommer vores blad
ÅFMH-Nyt.

året. En samlet familie/husstand betaler
kr 375,-. Medlemskabet inkluderer abonne-ment på ÅFMH-Nyt.
Indmeldelse sker på giro nr. 739 9219,
reg. nr 1551 - husk navn, adresse og
tlf.nr. og evt. mail-adresse

Århus Folkemusikhus er kort sagt et sted
hvor du kan:
- danse til spillemandsmusik og gammeldags moderne
- spille med andre spilleglade folk
- deltage i spille- og dansekurser
- mødes med folk på en inspirerende,
sjov og afslappet facon.

Medlemskab koster kr. 100,- for unge
under 25 og kr. 250,- for voksne om

Bestyrelsen
Formand

Arne Ryge Petersen

 8692 1990
 6064 8362 arneryge@gmail.com

Sekretær

Eva Marianne L.
Rasmussen

 5170 1125 eva.marianne.rasmussen@gmail.com

Kasserer

Eva Ross

 4085 8084 evaross@webspeed.dk

Hus ansvarlig

Adolf Grønbæk
Andersen

 8621 2453 adolf.g.andersen@gmail.com

Arrangementer
Torben Jørgensen

 8684 5602 torben210@mail.dk

PR og
Spillegrupper Jan Haase

 2968 4193 haase@osk.dk

Indkøb

Elisabeth Buskov

 60295156 elisabethbuskov@gmail.com

ÅFMH Nyt

Mads Peter Jensen

 4086 2933 mads.peter.jensen@get2net.dk

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.
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Forside foto:

Gang i bunkespillet til Fur lejr
arrangementet 3-10-2015 i Folkemusikhuset.

c/o Arne Ryge Petersen
Blegindvej 85
8362 Hørning
Tlf. 8692 1990
Giro 7 39 92 19
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Jens Stenz’ Violiner
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D. 23. oktober var der igen cafredag i
Århus Folkemusikhus . Denne gang havde vi indbudt violinbygger Jens Stenz til
at komme og fortælle om sin store lidenskab, VIOLINER. Og bagefter spillede
Gjernspillemændene op til dans.
Som sædvanlig var det en vel besøgt aften med ca. 50 deltagere. Efter at have
stille den værste sult ved Bente og Adolfs
overdådige buffet, begyndte Jens Stenz at
fortælle. Det gjorde han de næste 2 timer,
så blev han nød til at stoppe, for vi skulle
jo også danse.
Jens fortale om violinens historie, dens
udvikling, hvordan den var opbygget. Og
alt hvad han fortalte var dybt interessant.
Det, der gjorde størst indtryk, var nok, da
han begyndte at fortælle om sit eget forhold til violiner og om det at bygge en
violin.

”dette er guld”

Han holdt et stykke træ op, beskrev træklodsen, fortalte hvad særligt der var ved
den, hvad den skulle bruges til og udbrød
”dette er guld”, hvorefter han sendte det
rundt til beskuelse !! Og vi troede på
ham.
Ikke alene reparerede han violiner, han
byggede også selv violiner. Når han havde tid. Helst ville han bruge al sin tid på
at bygge violiner. Men, som han selv
sagde ”der går jo ingen penge ind på kontoen i de tre måneder det ta´r at bygge en
violin, og der er jo heller ikke nogen garanti for at jeg får solgt den lige med det
samme”.
Han havde ingen problemer med at sælge
én af sine egne violiner, selv om han havde siddet og arbejdet med den og kælet
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for den i tre måneder. Det var en helt anden sag, hvis han skulle sælge en violin
bygget af én af de gamle danske violinbyggere. Han betegnede sig selv som en
ægte samlernørd, der var flere i lokalet
den nikke forstående. Han samlede på
violiner. Violiner lavet af danske violinbyggere vel at mærke. Fik han en gammel
dansk violin i hænderne, kunne han straks
se/mærke hvem der havde bygget den.
Han havde nogle eksemplarer med, som
han sendte rundt til beskuelse, og han
beskrev de særlige kendetegn og små
finesser, der gjorde, at man kunne se,
hvem der havde bygget violinen. Det
skete, at han nærmest ved et uheld kom
til at sælge én af disse violiner. Det havde
han det ikke godt med, og han kunne ligge vågen om natten og spekulerede på,
hvordan han skulle få købt den tilbage.
Kl. 22 blev vi nød til at stoppe Jens
Stenz, for nu skulle Gjernspillemændene
til. For mange af foreningens medlemmer, har det ikke været en god aften, hvis
man ikke har fået danset. Og danset blev
der. Godt nok sig orkesterets leder, Pia, at
de ikke er vandt til at spille til dans. De
spiller mest koncerter, hvor folk sidder
ned og lytter. Det synes jeg er en skam.
Man kan sagtens danse, og lytte samtidig.
Og de var rigtig gode at danse til.
Arne Ryge
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Skal vi holde fælles nytårsfest
2015/2016?

November 2015
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Julebal; Ostinat Expressen
Lørdag 12. december

Hvá så - vil du være med til at holde endnu en fælles nytårsfest?
Hvis ja til det, så meld dig venligst til snarest - og gode kræfter i huset
vil så, så snart der har vist sig interesse nok for festen, gå i gang med at
forberede den.

Århus Folkemusikhus Nyt

Ostinat Expressen er et dansk band der i sin tid blev dannet tilbage da dinosaurerne gik på jorden - altså omkring 1995. Med rødderne solidt plantet i den danske folkemusik spiller de selvskreven og traditionel dansemusik.

Formen bliver som ved de seneste to nytårsfester: Vi lejer egnede lokaler ude i byen (formentlig et sted i Åbyhøj!), alle medbringer mad til et
fælles tá-selv-bord - og når alle er vel ankommen vil vi:


spise den gode mad - og drikke til



snakke og fortælle historier, så tårerne triller



synge af hjertens lyst



danse, så støvet rejser sig af gulvbrædderne



- og på slaget 12:00 vil vi i champagne, øl, vin eller vand ønske
hinanden et rigtigt Godt Nytår.

Prisen bliver i omegnen af en 100-kronerseddel (går til leje lokaler, nytårspynt, godter
af forskellig slags mv.).
Lidt praktisk hjælp fra dig op til festen, kan vi måske også godt bruge - men det vender vi tilbage om.
Tilmeld dig hos Christian på tlf. 25131950 eller hos Gerda på tlf. 20452028,
mail : gerdaf1947@gmail.com

Vi starter aftenen kl. 17:30 med Århus bedste julebuffet. Leveret af deltagerne selv. Så
husk en ret til fælles buffeten. Indslag som skålsange, historier osv. er velkomne.
Kl. 20:00 spiller Ostinat Expressen op til bal.
Vel mødt

Og gør det - som nævnt - gerne snarest. Tak!
Entre til ballet 75,-kr for medlemmer 100,-kr. for ikke medlemmer, unge under 25 gratis adgang.
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Ny AAFMH Hejmmeside

Indkaldelse til generalforsamling
Lørdag den 23. januar 2016 kl. 14:00
Viborgvej 53

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent.
Beretning fra bestyrelsen.
Beretning fra interes-segrupperne.
Revideret regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Godkendelse af budget og fast-sættelse af kontingent.
Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen i det kommende foreningsår.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
10. Eventuelt.

Forslag skal være for manden, Ar ne Ryge, i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
På valg er:

Dagens program

Torben Jørgensen
Arne Ryge
Mads Peter Jensen
Eva Ross
Elisabeth Buskov

Kl. 14:00
Kl. 17:30

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode samt
én suppleant for en 1-årig periode.

Side 4

Generalforsamling
Fællesspisning.

ÅFMH er vært for en gang gule ærter for
alle, der deltager i generalforsamlingen.
Der kræves tilmelding til spisningen, Se
reklame andet steds i bladet.
Kl. 20:00

31. årgang

Bal med:
”Schmykkers Nøkker”
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Århus folkemusikhus har fået ny hjemme
side. Man skal med jævne mellemrum for
ny sig. Og et af folkemusikhusets tiltag i
den forbindelse har været at få nyt layout
på vores hjemmeside.
Vi fik en af folkemusikhusets støttet Elo
Faber, som arbejder
med den slags til dagligt til at udarbejde
siden. Elo har taget
udgangspunkt i andre
foreningers hjemmeside. Altså foreninger
som ligner vores forening.
I forbindelse med at
vi er gået over til den
nye hjemmeside, må
vi rette en stor tak til
Åge Mikkelsen, som i
mange år bestyrede
den gamle hjemmeside.
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Ris og ros modtages gerne. Vi retter siden
til løbende. Der kan være tekster der er
uheldige eller links der er forkerte etc.
åfmh
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Igen i år kan Århus folkemusikhus præsentere Knark til afflæsknings ballet sændag d. 27 december.
De tre herre er nok så bekendte i Århus folkemusikhus. Gunner Friis, Ove Andersen og Bent Melvej har alle haft stor tilknytning til folkemusikhuset. Og har år efter år spillet til dette
legendariske bal.
De tre spillemænd er rodfæstet i den danske folkemusik tradition. Og kan deres repertoire til perfektion.
Selvom orkestret er meget populært, er de aldrig slået igennem
i Sverige. De siger selv at det skyldes navnet.
Vel mødt kl 20:00

31. årgang

Knark Knark Knark Knark

Søndag d. 27-12-2015 kl. 20:00

Afflæsknings bal
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Schmykkers Nøkker
Lørdag den 23. januar 2016

”Schmykkers Nøkker” Består af:
Margit Schmykker: Diatonisk har monika.
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.Består af:
elve og søer, hvor den lokker mennesker med sit uimodståelige spil.

Teksten er taget fra Højby stævnets hjemmeside

Gratis adgang for deltagere i generalforsamlingen. Ellers entre 75,-kr for medlemmer 100,-kr. for ikke medlemmer, unge under 25 gratis adgang.
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Med mindre andet er angivet foregår arrangementet på Viborgvej 53
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