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Fionia String Band
Sommerafslutningsbal lørdag 17. Juni 2017

Plade anmeldelse i Fyens Stifsttidende :
Bandets navn antyder masser af fioliner, men tro lige om igen. Der er kun to af
slagsen her til denne strengeleg. Jes Kromann og Michael Graubæk, i muntert
selskab med pianisten Theis Juul Langlands. Man må sige, at det her er den ægte vare. Ikke noget genre-eksperimenteren eller besynderlige instrumentsammensætninger. Det køre derudaf, så halmen i træskoene bliver godt og grundigt
fladtrådt, tæerne ømme og sveden haglende. Det er dansk med toner fra Thy til
Tåsinge, fra Agerkrog til Vrøgum, dem-seks polkaer, et par eller tre valse og så
det løse, bl.a. en fin lille lyrisk hilsen til en anden spillemand, med efternavnet
Nielsen, men hans ”solen er så rød mor”. Energien og spillemanstæften er tydelig, men det hele bliver også en bitte ensformigt i længden, og violinerne lyder
ofte underligt skingre, mangler på en eller anden måde substans og krop. Klaverets rolle er understøttende og flere steder bestemt også underholdende.

Entre:
75,- Kr. for medlemmer.
100,- Kr. for ikke medlemmer.
Unge under 25 år gratis adgang
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Store spilledag
Program:
14:00 Vi starter med at spille
15:00 Kaffe (forhåbentlig er der nogen der bager en kage)
15.30 Vi spiller videre
18:00 Fællesbuffet (Medbring en ret til denne)
19:30 Orkesteret fra om eftermiddagen spiller
20:00 Grupperne spiller på skift hele aftenen.
Aftenen slutter når der ikke er flere dansere.

Fælles buffet til Store Spilledag 2016
Side 4
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Hver Anden Onsdag Gruppe1 Punch
De Små Grå Furistfarten Jysk Danse
Orkester Balsam Kravlegården Bror
Palles Kapel Læsøgruppen Maries Kiks
Hele Molevitten Daglig Dosis Flyv Og
Skub Näckrosen Mich Dich Og Kaj

Lørdag den 16. September

Igen i år arrangere vi i folkemusikhuset ”Store Spilledag”. En dag hvor spillefolk mødes og spiller sammen en hel eftermiddag. Deles om et veldækket fælles buffet med danserne, der kommer og danser hele aften til den glade musik
fra vores egne spillegrupper.
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2 (Nye) Bestyrelses Medlemmer i ÅFMH

Jens Østerby
Jens har tidligere været bestyrelsesmedlem i Århus folkemusikhus og formand. I
denne bestyrelses samling er han blevet
ansvarlig for spillegrupperne. De vil
grupperne sikkert allerede have bemærket.

Anette Løkke
Annette har ligesom Jens tidligere været
medlem af Århus Folkemusikhus bestyrelse. Annette skal stå for foreningens PR
og har allerede arbejdet på at få os opført
på ”Kultunauts” hjemmeside.
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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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Farvel og tak fra
Oksbøl gruppen
Med mere end 20 års gode oplevelser med spillemandsmusik efter æ Tinusser, valgte vi i Oksbølgruppen at lade os pensionere her i marts måned.
Det er lidt vemodigt at legen er stoppet, men vi tænker med glæde tilbage
på alle de aftener, vi har tilbragt med at spille for glade dansere rundt omkring i Jylland og på øerne, og de mange aftener vi har brugt på at øve på
nogle af de ikke helt lette melodier, som æ Tinusser havde på repertoiret.
Danserne i Århus er nu noget helt særligt.
Fredag d. 3. marts fik vi et helt fantastisk afdansningsbal. Med en stor tak
til alle Jer fantastiske dansere og gode mennesker, der skabte en hel enestående god stemning til vores sidste Oksbølbal, kunne basunen, violinen og
klaveret træde ned fra scenen.

Gunner, Margit og Inge
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Onsdag aften er ledig
Det forholder sig sådan, at Århus folkemusikhus råder over huset på Viborgvej
53 hver anden onsdag aften. Der er i øjeblikket ingen, der anvender huset til folkemusik på disse
onsdage. Vi efterlyser derfor interesserede. Det kunne være
spille grupper, der
mangler øve lokaler.
Sang og fortælling
kunne også være en
mulighed.
Gunner Friis har tidligere afholdt workshops på disse onsdag aftener. Så har
man en god ide til en
workshop (evt. tilba-

ge vendende) er man meget velkommen.
Reklame for sådanne arrangementer kan
bringes her i bladet kvit og frit.

Kravlegård
Igen her til efteråret vil Pia Nygaard
afholde kravlegård. Stedet hvor man
kan øve sig på at spille folkemusik
sammen med andre.
Vi plejer at være 5-7 (Wanabe)
musikere :-)
Vi mødes hver anden søndag på Viborgvej 53. Og vi betaler 50,-kr pr.
gang.
Man skal hverken melde sig til eller
fra, man kommer bare med sit instrument og spiller så godt man kan.
Alle er meget velkomne. Det er laveste fællesnævner, der bestemmer.
Man kan med andre ord ikke være for ringe musiker til kravlegården. Til
gengæld kan man godt være for god.
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Dansegulv i Rådhusparken
Sidste år fik vi (Århus Folkemusikhus) lov til at lægge et dansegulv ud i
Mølleparken, en enkelt dag fra 15 – 19. Og så blev der danset. Det gik jo
meget godt. Alle var glade og tilfredse.
Derfor vil vi gerne gentage det i år. Denne gang har vi søgt om 5 dage, fra
lørdag d.26. august. til onsdag d. 30. august. om eftermiddagen fra 14 til
17. Og vi vil helst være i Rådhusparken, lige over for Ridehuset.
Der bliver noget for enhver smag. Om søndagen kommer Tango Århus og
holder en milonga, mandag spiller Jysk danseorkester. Gerdas Drenge
spiller også gl. modern én af dagene. .
Intet er afgjort endnu. Festugen er meget interesseret, men de tænker stadig. Så sæt lige for en sikkerheds skyld 5 kryds i kalenderen.
Vi har mulighed for at rejse et telt over dansegulvet, 6 x 10 meter. og vi
kan hægte sider på, hvis det bliver dårligt vejr.
Hvis arr. skulle vise sig at blive en succes, og noget man er villig til at
gentage, kunne man evt. lave en "dansepavillon" til formålet. Et rundt
dansegulv overdækket med et lille cirkustelt.
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Vestjysk spille og
dansekursus

Med Gitte og Lilian Vammen samt
Anders Christensen
Lørdag 11. November 2017

Gitte og Lilian Vammen har igennem hele deres voksne liv spillet baller sammen og
med Thomas Ingolf og Helge Sørensen. Repertoiret er vestjysk efter Sørensenfamilien, Peder Pøhl og Thomas Thomsen. Lilian er datter af Thomas Ingolf, som
var ud af den vestjyske spillemands slægt, familien Sørensen. Hans bedstefars bror
var den legendariske spillemand Peder Pøhl Sørensen. Thomas var gennem hele
sit liv en aktiv spillemand.
Lilian Vammen er en dygtig harmonika spiller og spiller dette vestjyske repertoire
med stor energi og kraft, og Gitte Vammen lægger en solid bund på klaver. Repertoiret består mestendels af små dejlige pardanse melodier efter Helge Sørensen,
Thomas Ingolf og Peder Pøhl. Et danse forløb er bygget op af små sæt, der f.eks.
består af to valse, to polkaer etc.

Detaljeret program følger i det næste blad
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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

Spillegrupper Jens Østerby

 8768 0487 jensoesterby@hotmail.com

Huset

Stephan Frister

 8610 1999 st.frister@yahoo.dk

PR

Anette Løkke

 4161 1521 annloekk@gmail.com

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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