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Mads Hansens Kapel

Ungt, nyudsprunget balorkester forankret i den danske instrumentaltradition.
Råswingende, solidt favnende backing. Vildt, voldsomt, dobbeltstrenget violinspil i enestående samklang med klarinettens kraftige og hæsblæsende tone.
Med oprindelse i den fynske muld og de østjyske agre, er MHK til daglig spredt på tværs
af det gamle kongerige, fra Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg til Skurups
Folkhögskola i Skåne. Med rødder i den traditionelle musik, hvor de forskellige medlemmer fra barnsben færdedes i danseforeninger og tidligt lærte at spille til dans, har MHK’s
medlemmer en gennemgribende og omfattende forståelse af den danske spillemandstradition. De forskellige uddannelser og musikernes individuelle baggrunde giver MHK en
styrke og alsidighed hvor tradition og fornyelse er deﬁneret af den dybe respekt for dansetraditionen.
Besætning: Jonas Lærke Clausen, violin, Martin Strange, klarinet, Julian Svejgaard, klaver, Emil Ringtved, bas, Sebastian Boesgaard Bloch, guitar
Entre: 75,- Kr. for medlemmer. 100,- Kr. for ikke medlemmer. Unge under 25 år gratis adgang

Lørdag 28. Januar 2017, kl 20:00

Generalforsamlingsbal
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Jesper Winther
Kristine Heebøll

Disse to fremragende musikere kommer og levere et
kanon bal til folkemusikhusets juleafslutning.
De har længe ønsket at levere et bal i Aarhus folkemusikhus, og nu får de chancen. Det glæder vi os meget til.
Der bliver tale om et godt gedigent bal med masser af
klassikere, som de fleste af os godt kan li’
Husk det nu 17. December 2016

Entre:
75,- Kr. for medlemmer.
100,- Kr. for ikke medlemmer.
Unge under 25 år gratis adgang
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17. December
2016

Julebal

Og

Fællesspisning kl 17:30, medbring en ret
til fælles buffet.
Ballet starter kl. 20:00
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Indkaldelse til generalforsamling
Lørdag den 28. januar 2017 kl. 14:30
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

Adolf Grønbæk
Jan Haase
Mads Peter Jensen
Marianne Rasmussen

Kl. 14:30
Kl. 17:30

ÅFMH er vært for en gang gule ærter for
alle, der deltager i generalforsamlingen.

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode samt
én suppleant for en 1-årig periode.
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Fællesspisning.

Kl. 20:00
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Christian Foged
14. Januar 2017

Vi skal synge en række sange
fra Lille Uffe og Ellen, Herman og Ulla, gamle Adolf,
Perletand med flere. Vi skal
høre om deres historier og
betydning.
I får sangene på tryk og får
mulighed for at høre "De gamle"", og så får i dem med hjem
på CD.
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Gårdsangere og de rejsende i musik.

Program

Vi starter kl. 10.
Der serveres vand og der kan købes
øvrige vand og øl.
Frokost kl. 12. Alle medbringer lidt
mad til fælles buffet.
Foreningen giver brød.
Kaffe kl. 14.30. Birthe bager kage.
Slutter kl. ca. 16.
Pris : 75 kr.
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Thy Spille og
Dansekursus
Lørdag 22 oktober mødte en hel masse dansere og spillefolk op til efterårets kursus, som
denne gang omhandlede traditionen fra Thy. Folkemusikhuset vil gerne takke alle der
støttede op om arrangementet. Danse Anders underviste de ca. 40 dansere i Thy traditionen, mens Christian Bugge spillede til. Kenneth Krak og Esben Wolf underviste ca. 15
spillemænd i Thy spil.
Vi var både omkring de små sorte og Thy turene. Og senere til ballet blev al lærdommen
afprøvet i praksis. Spillemændene fik lov til at optræde med ”De små sorte” og danserne
fik sved på panden. Alt spil foregik i Karl Skaarups ånd.
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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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Kæmpe dobbelt bal

Nummer 132

Gå ikke glip af dette fantastiske bal. To af Folkemusikhusets
uovertrufne orkestre spiller op til bal denne aften. ”Mich Dich
og Kaj” består af: Michael Sommer, Arne Dich og Kaj Engholm. Spiller god gedigen spillemandsmusik fra hele landet.
Furistfarten består af: Bent Aakjær, Ruth Tygesen, John Vægter, Birgit Kjær og Mads Peter Jensen. De spiller traditionel
musik fra Fur. Hvor spillemands traditionen uddøde med den
sidste spillemand i 1968.
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Furistfarten

Mich Dich og Kaj

9. December 2016
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Invitation:

Spillegruppemøde
søndag d. 22. januar 2017 kl. 12.

Vi starter med sild og snaps.

1.
2.
3.
4.
5.

Dagsorden/oplæg
Får vi spilletid nok
Er det i orden, at alle grupper må nøjes med ½ aften
Ringe tilslutning til store spilledag.
Diskussion af nedestående forslag til store spilledag og åbningsbal.
Har I andre forslag, er I velkomne til at sende dem ind.

Pkt. 4, store spilledag og åbningsbal om aftenen:

Er formen den rigtige? Det har været lidt svært at få rigtigt mange til at komme til
bal. Er det det rigtige tidspunkt på året. Skulle vi eventuelt lave det til et spille
kursus om eftermiddagen. Hvor vi f.eks hyrer en til at undervise. Og at vi så spiller de melodier der er udlært som start på aftenen, før grupperne gå på scenen
og levere deres bidrag?

Storespilledagsprogram

kl. 14:00
kl. 18:00
kl. 19:30 – 20:00
kl. 20:00 – 24:00
kl. 24:00

Bunkespil/undervisning?
Fælles buffet for spillefolk og dansere.
Bal med bunkespilsorkesteret
Bal med grupperne
Evt. afslutning med bunkespilsorkesteret.

Hvad mener I om det?
Er der noget der skal ændres?
Skal danserne deltage om eftermiddagen, og hvordan skal det i givet fald arrangeres?
Forløbet af Bunkespil.
Skal det være:
Ustruktureret buskspil, bunkespil med forspiller?
Skal der være et tema, kursus?
Der opfordres til at tage instrumenter med og slutte spillegruppemødet
med bunkespil
Side 12

32. årgang

Nummer 132

November 2016

Aarhus Folkemusikhus Nyt

Side 13

Så er nytårsfesten
2016/2017 en realitet!
Vi kan nu oplyse, at vi også får en Nytårsfest 2016/17. Med p.t. 25 tilmeldte ind til videre har vi nu valgt at booke lokaler, ligesom vi har sikret
os, at der også kommer gode musikfolk, som vil spille op til nytårsdans.
Festen holder vi i samme lokaler som sidste år - dvs. i lokalerne på Silkeborgvej 242 i Åbyhøj. Postnummer et er 8230 - i fald din gps skulle
spørge om det.
Ellers gælder det:
Du betaler 75 kr . for at vær e med
Du tager en r et med til et fælles tá-selv-bord
Du medbr inger dit gode humør og har du et instr ument, du ger ne
vil støve af denne aften, er du meget velkommen til at medbringe
det med også
Du møder op kl. 17:30, så du er mer e end klar til en velkomstskål
kl. 18:00 - og i forlængelse heraf til at lytte til Hendes Majestæt
Dronningens Nytårstale
Kommet så langt bliver du en del af en fest med masser af god mad, gode
snakker, fælles sang, måske et par gode historie og helt sikkert med mulighed for en svingom. Og på slaget 12:00 vil du i champagne, øl, vin eller vand få mulighed for at ønske dine venner og medgæster et rigtigt
Godt Nytår.
Vin, øl, snaps og vand kan du købe til husets sædvanlig billige priser.
Om tilmelding:
Har du allerede forhåndstilmeldt dig, behøver du ikke gøre mere. Så har
vi registreret dig :)
Har du endnu ikke meldt dig til, men har/får lyst til at være med, så ringer
eller skriver du bare til enten:
Gerda Frølich - 20452028, gerdaf@gmail.com
eller til:
Christian Ludvigsen - 25131950, Christianludvigsen@stofanet.dk

Af praktiske grunde vil vi gerne have din tilmelding senest den 15. december 2016.
Mvh. Christian og Gerda
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Igen i år kan Århus folkemusikhus præsentere Knark til afflæsknings ballet tirsdag 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
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Tirsdag d. 27-12-2015 kl. 20:00

Afflæsknings bal
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Søndagspolska.
Der er nu lagt planer for søndagspolska for det første halvår af 2017. Undervisere den første time bliver fortsat Birthe og Christian, og Kaj står for
koordineringen af musikken. Datoerne er fastlagt til at blive søndagene:
15/1, 12/2, 12/3, 23/4 og 21/5.
Vi har ikke lagt søndagspolska i juni, fordi vi havde valget mellem 4/6
(pinsedag) eller 18/6 (noget sent), men danse- og spillelyst kan selvfølgelig ændre denne beslutning.
Vi fortsætter med konceptet fra de senere år, hvor der er trinlæring en
time fra 17:30, og derefter bal til 21:00. Danseundervisningen indrettes
efter de færdigheder, danserne møder op med, og hvad Birthe og Christian nu har lyst til at lære ud.

Det ligger ikke fast, hvem der spiller de forskellige aftner, så hvis nogen
har lyst til at spille et nummer eller flere, evt. en hel aften, så send mig
besked til
kaj.engholm@gmail.com.

Stemnings billede fra en fantastisk Thy spille og danse dag i Trøjborg, med Christian Bugge,
Kenneth Krak, Esben Wolf og Danse Anders Christensen.
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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.

Medlemskab koster kr. 100,- for unge
under 25 og kr. 275,- for voksne om året.
En samlet familie/husstand betaler kr
400,-. Medlemskabet inkluderer abonnement på ÅFMH-Nyt.
Indmeldelse sker på reg. nr 1551 konto
nr. 739 9219, - 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.

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

 4092 2453 adolf.g.andersen@gmail.com

PR

Stephan Frister

 8610 1999 st.frister@yahoo.dk

Spillegrupper Jan Haase

 2968 4193 haase@osk.dk

Indkøb

Palle Juul Nielsen

 8624 6858 palle.juul.nielsen@gmail.com

ÅFMH Nyt

Mads Peter Jensen

 4086 2933 mads.peter.jensen@get2net.dk

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.
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