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Vestjysk spille og dansekursus
Lørdag 11. November 2017 Kl.10:00—17:00

Frivillighuset Trøjborg Lokalcenter, Kirkegårdsvej 53, 8000 Århus C
Dans og musik fra Vestjylland er et vidt begreb. Gennem Anders Christensen har vi i Århus Folkemusikhus i årenes løb fået kendskab til musikken og dansene fra flere egne af Vestjylland. Der er ”æ Tinusser” fra
Oksbøl, fætrene Helge og Thomas Ingolf Sørensen, fra Haunstrup v. Herning, Peter ”Spillemand” Jensen, der kom fra egnen omkring Karup og
Thomas Thomsen fra Herning.
Vi har som sædvanlig samlet et stærkt hold af undervisere:

Dansekursus

Anders Christensen, vil undervise i dansene og Mette Kathrine Jensen Stærk spiller til.
Der er sikkert mange, der kan huske Anders Christensen fra gamle dage, hvor han kom
med et par gamle mennesker (mindst 50 år) i hånden og en stak videobånd under armen.
Og så gik dagen med dans og spil og grin og snak. Helt fantastisk! Det vil vi forsøge at
gøre igen – lige bortset fra at de gamle mennesker er døde. Til gengæld er videobåndene
blevet digitaliseret, og i løbet af dagen vil vi se eksempler på, hvordan de dansede derover i Vestjylland.

Spillekursus

Lilian og Gitte Vammen og Ole Jensen, og der vil blive undervist i musikken efter Sørensen-familien og Peter Spillemand Jensen.
Gitte og Lilian Vammen har igennem hele deres voksne liv spillet til bal sammen med
Thomas Ingolf og Helge Sørensen.
Ole Jensen har været med til at skrive en bog om Peter Spillemand Jensen og har i mange år spillet i ”Peter Spillemand Orkesteret”

10.00
Kurserne starter
12.30 – 13.30 Frokostpause. Alle tager lidt mad med til fælles frokost
buffet. Vi sørger for brød og smør
15.00
Kaffepause. Arne sørger for kaffe og kage.
17.00
Kurserne slutter
Deltagelse koster 100 kr. og tilmelding, senest 4.11., sker hos Arne Ryge Petersen: tlf.
86 92 19 90 / 60 64 83 62. eller mail arneryge@gmail.com
Skriv om du er øvet eller begynder, og hvilket instrument du spiller på .
Hvis der er interesse for fællesspisning ud i byen inden ballet om aftenen, så giv mig
besked.
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Bal med vestjyske rødder
Lørdag 11. november 2017 Kl. 20:00 gæster Gitte og Lilian Vammen Århus Folkemusikhus. De spiller op til et forrygende bal.
Gitte og Lilian Vammen har
igennem hele deres voksne liv
spillet baller sammen og med
Thomas Ingolf og Helge Sørensen. Repertoiret er vestjysk
efter Sørensen-familien, 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.

Anden halvdel af Ballet varetages af Jysk Danseorkester

Entre: 75,- Kr. for medlemmer. 100,- Kr. for ikke medlemmer. Unge under 25 år gratis adgang
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Generalforsamling
Århus folkemusikhus afholder general forsamling lørdag 27. Januar 2017 kl. 15:00
Foreningen byder på guleærter efter generalforsamlingen. Og der vil være bal om aftenen.
Nærmere detaljer kommer i næste blad.

Dansepavillon ved Brobjerg skolen
Århus Folkemusikhus afholdte i forbindelse med Århus Festuge et danse arrangement
over 5 dage. Vi havde fået tildelt den lille men meget anvendelige græsplæne på sydsiden af Brobjergskolen (over mod Føtex). Det viste sig at være et perfekt sted, hvor mange mennesker stoppede op og kigge på dans og enkelte prøvede selv kræfter med tango,
vals, polka osv. Af de 5 dage var der 3 dage med traditionel dans, 1 dag med gammeldags moderne og en dag med tango milonga. Tango arrangementet stod Århus Tango
for.

I forbindelse med dette danse
arrangement har vi i Århus Folkemusikhus fået lavet en plakat.
Kunstner og musiker Pia Brun
Jørgensen har venligst stille et
af hendes malerier til rådighed.
Vi takker Pia mange gange for
at stille billedet til rådighed.
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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
Nummer 135

33. årgang

Side 7

Side 8

Aarhus Folkemusikhus Nyt

September 2017

Folkemusik Hvad er det?
Musiker og underviser ved syddansk musik konservatorie Kirstine Heebøll har
stillet spørgsmålet, hvad er folkemusik. Vi vil i de næste numre at Århus Folkemusikhus Nyt, bringe afsnit fra den artikel, der kom ud af det studie Kirstine Heebøll udførte i forbindelse med spørgsmålet, hvad er folkemusik.
Folkemusik er et nøgleord for undervisere og studerende ved konservatoriets
folkemusiklinje, Folkekons. Det er kernen i uddannelsen og det vi hver dag
har mellem fingrene, så vi må vel vide
hvad ordet dækker over.
Folkemusik - må jo slet og ret være
musik for folk. Men det der er musik
for folk, er vel musik, folk kan lide,
altså det der er populært for folk, dvs
populærmusik, popmusik. Men i almindeligt sprogbrug ville ingen påstå at det
der spilles på P3 er folkemusik. Så de
folk, hvis musik folkemusikken er, er
nok ikke hele folket. Men hvem er disse folk så? Og oven i købet er det engelske ord "folk" jo vist en genre i sig
selv. Er folk´en en del af folkemusikken eller folkemusikken en del af
folk´en?
Mange kalder også folkemusik for traditionel musik. Tradition - det korte og
hurtige svar er nok at tradition er noget
gammelt. Hvis det bare kendetegnes af
alderen, så er det jo alt det der hører
hjemme på et museum, som vi beskæftiger os med. Og her er de fleste nok
uenige. For tradition er samtidig noget
levende. Men noget på samme tid gammelt og levende lyder som modsætninger? Og hvem bestemmer så, hvor
gammelt "gammelt" skal være? Eller
hvor levende "levende" er? Men hvis
det bare skal være noget levende, så er
det jo .... alting.
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I folkemusikmiljøet oplever jeg at vi
ofte taler forbi hinanden. Jeg er blevet
yderligere tilskyndet til at skrive denne artikel efter at have oplevet at begreberne i sig selv kan blive brugt
som et kvalitetsmærke. Det fremhæves f eks ofte som en god ting, hvis
folkemusikken er traditionel. Hvis det
ikke er ud af en tradition, er det ikke
godt og dermed ikke værd at beskæftige sig med. Men i samme åndedrag
reflekteres der ikke over hvad tradition egentlig er.
Det er ikke min hensigt at finde "den
gældende" definition på folkemusik,
men jeg synes der mangler en kort,
letlæselig og letfattelig, men dog
grundig gennemgang af hvor ordet
"folkemusik" kommer fra, hvilke definitioner der findes og hvordan samfundet har indvirket på definitionerne
gennem tiden.
Jeg har i min artikel ikke beskæftiget
mig med definitioner fra andre lande
på grund af væsentlige forskelle i
samfundsstruktur, infrastruktur og
historie. Jeg kunne også inddrage ordene traditionsmusik eller traditionel
musik, men har valgt at fokusere på
folkemusik, da det for konservatoriets
folkemusiklinje er ordet folkemusik,
som udgør vores overskrift.
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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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Nytårsfest 2017/2018
Traditionen tro vil vi afholde nytårsaften i aafmh´s regi.
I lighed med sidste år bliver det i det skønne kulturhus:
Elværket, Thorsvej 4 8260 Åbyhøj.
Det foregår under festlige former med god mad, dejlig dansemusik,
fællessang og festlige indslag fra deltagerne.
Vi starter kl.17:30 med en velkomstdrink og lytter til dronningens tale
kl. 18.
Til festen medbringer du en ret, som sammen med alle de andre medbragte retter, kommer til at udgøre et gigantisk ta - selv nytårs - bord.
Kl. 24 er der champagne og kransekage.
Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser.
Prisen er 100 kr. pr. deltager,
beløbet går til lokaleleje, duge, pynt, snacks, kransekage,
et par drinks, kaffe og småkager.
Tilmelding - gerne snart eller senest 15/12 til:
Christian tlf. 25131950
Gerda tlf. 20452028
mail: gerdaf1947@gmail.com
Lidt praktisk hjælp op til festen kan vi godt bruge.
Gratis parkering tæt ved elværket.
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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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