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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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Cafredag 23.Oktober kl 19:30
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Violinbygger Jens Stenz

Forside foto:

Århus Folkemusikhus

Hvad der er tilbage af Karl Skaarup Four. De kalders sig Karl
Skaarup Tree.
Foto Mads Peter Jensen

c/o Arne Ryge Petersen
Blegindvej 85
8362 Hørning
Tlf. 8692 1990
Giro 7 39 92 19
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Deadline for næste blad:

1. November 2015

Gjernspillemænd

Fredag den 23. oktober kommer Jens Stenz og fortæller om sit virke som violinbygger
og alle sine violiner. Efter foredraget spiller Gjern Spillemænd først koncert og bagefter
bliver der plads til en dans. Endvidere vil Adolf og Bente traktere med lidt hjemmelavede lækkerier til rimelige priser.

Folkemusiklisten
mailinglisten for alle folkemusikinteresserede

Folkemusiklisten her neden for er en fælles mailingliste, hvormed du kan sende oplysninger af generel interesse rundt til andre folkemusikinteresserede. Ligesom du kan
tilmelde dig listen og således bliver fast modtager af de oplysninger, andre sender frem
til listen. Folkemusiklisten bestyres af ROSAs Sekretariat for Folkemusik. Se:
http://www.folkemusik.dk
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Skal vi holde fælles nytårsfest
2015/2016?
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.

September 2015

Århus Folkemusikhus Nyt

Side 3

Jæ’Sweevers
Lørdag 21. November planlægger Folkemusikhuset et arrangement om Fanø musik traditionen. Da arrangementet ikke helt er på plads endnu kan vi ikke offentliggøre noget
program.
Men vi kan indtil videre sige, at der arbejdes på, at få enten hele eller dele af Jæ– Sweevers til at komme og undervise i dans og spil. Så glæd jer det bliver en fantastisk dag.

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.

Sønderhoning Kursus

Prisen bliver i omegnen af en 100-kronerseddel (går til leje lokaler, nytårspynt, godter
af forskellig slags mv.).

Program
Vi starter med spillekursus kl 10:30
Frokost pause kl 14:00

Lidt praktisk hjælp fra dig op til festen, kan vi måske også godt bruge - men det vender vi tilbage om.

Sønderhoning danse kursus kl. 15:00

Tilmeld dig hos Christian på tlf. 25131950 eller hos Gerda på tlf. 20452028,

Sønderhoning dansekursus slutter kl 17:30

mail : gerdaf1947@gmail.com

Og gør det - som nævnt - gerne snarest. Tak!
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Der opfordres til fælles aftensmad, enten at går man ud og spiser eller bestiller pizza’er eller lignede.
Sonderhoning bal med Jæ’sweevers kl. 20:00
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Store spille dag

Lørdag 12. december
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.
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Der var plads til både at nyde den
skønne natur og pauser. Første
stop gjorde vi på en lidt tilbagetrukket plæne med bænke. En god
udsigt både til cykelsti og ud over
søen. Her nød vi medbragte smurte rundstykker og kaffe, tilmed var
der også modne røde mirabeller.

Sommervejret var med os, blå
himmel og fuld sol hele dagen.
Vores udgangspunkt var Folkestedet (den tidlige
”Hammelbanegård), hvilket synes
at være et naturligt sted for os at
starte. Huset har lagt dansegulv til
os i adskellige år. Vi cyklede først
langs Aarhus Å, passerede Ringvejen og fortsatte ad cykelstien
Side 8

Ved tredie pause spiste vi vores
medbragte madpakke og nød vores
drikkelse.
Da vi nåede tilbage til vores startsted, var der endnu både kage,
franske vafler, kaffe og øl samt
lækker lakrids til slikmundene.
Det var 5 glade og veltilfredse
cyklister der fuldendte turen.
Til næste år vil vi gentage successen, hvor vi håber, at vi kan få en
hel del flere med. Vi kan garantere, at ingen bliver efterladt, vi kører ikke stærkere end alle kan få
det fulde udbytte af turen.
Bente Skovbjerg
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Fur lejr arrangement

nord omkring Brabrandsøen.

Næste stop var, hvor vi krydsede
Aarhus Å. Her var der så sandelig
også et bord med bænke, så her
var det oplagt at holde en lille pause.
Området omkring Brabrandsøen
har meget livsbekræftende at byde
på. Stien fører os igennem et meget varieret landskab med sø, rørskov, eng med kreaturer, pile, krat,
mark og skov, og området er især
kendt for sit rige fugleliv.
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Jysk Danseorkester

5 glade Cyklister
Så kom dagen, lørdag den 22. august 2015, hvor vi havde arrangeret cykelturen ”Brabrandsøen
rundt”. Vi var meget spændte på,
hvor mange der havde tid, lyst og
mod til at tage med på turen. Vi
var i alt 5, der var mødt op med
godt humør.
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3.okt.2015 kl 20:00
Jysk Danseorkester kommer og spiller op til bal. De vil gribe aftenen sådan an, at der vil være mulighed for, at spille
med. Alle opfordres derfor til at medbringe musikinstrumenter. Ellers bliver aftenen en bal aften som vi kender dem
bedst. Masser af gedigen folkemusik og masser af kendte
danse.

Alle er velkomne
Fur lejr foreningen afholder generalforsamling i Århus folkemusikhus.
Generalforsamlingen foregår om eftermiddagen. Og om aftenen er der bal
for alle interesserede. Altså alle, der gerne vil have en hyggelig danse
aften. Fur lejr foreningen arrangere hvert år folkemusikals ølejr i juli
måned på Fur.
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Med mindre andet er angivet foregår arrangementet på Viborgvej 53
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Med mindre andet er angivet foregår arrangementet på Viborgvej 53
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