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Sommer Bal 

Entre: 75,-kr for medlemmer unge under 25 år gratis. Andre 100,- kr. 

1
8
. 
ju

n
i 

2
0
1

6
 k

l 
1
8
:0

0
/ 

2
0
:0

0
 

Jysk Danseorkester 

Jysk Danseorkester spiller op til sommer ballet. Man fristes næsten til at skrive, 
at det jo er god gedigen rockmusik. Men det er selvfølgelig god gedigen folke-
musik med alt hvad det indebære af spontanitet, inciterende rytmer og glæde 
ved dansen og musikken.  
Vi kan roligt glæde os til en sommer afslutning med fart, fest og fyrværkeri. 
Hvis nogen skulle være i tvivl består Jysk Danse orkester af: Stefan Groot, Arne 
Ryge, Bente Pindstrup, Henrik Bredholdt, Kirstine Jensen  og Ole Jensen.  

Program: 
18:00 Spisning starter. Medbring en ret til fællesbord. (Bemærk ændret tids-
punkt, det plejer at være kl 17:30.) 
 
19:30 Kravlegården varmer op med et par numre. 
 
20:00 Jysk Danseorkester går på scenen og fyrer den af. 
 
??:?? Vi går alle hjem efter et forrygende bal. 
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Glæd jer!  
På samme måde, som vi gjorde for 5 år siden, med musik og danse fra 
Læsø, og som vi gjorde for 2 år siden med musik og danse fra Vestjyl-
land, afholder vi 22. okt. et kursus i danse og musik fra Thy. 
Som danseinstruktør  får vi Anders Christensen,  det er ham, der har lært 
os andre, hvad vi ved om danse fra Thy, og musikken står Kenneth Krak 
for sammen med Esben Wolf og Chr. Bugge. Der bliver 2 musikhold. Et 
for der øvede, og et for de knap så øvede. Om aftenen kommer Marlene 
Beck til, og så bliver det bal med Skaarup 4. 
Alt det vil I høre mere om, når tiden nærmer sig. Men husk at sæt kryds i 

kalenderen.  

Thy spille- og  
dansekursus 22. okt 2016 

 

Forleden havde jeg en lidt speciel / typisk 
oplevelse. Jeg var ude at køre sammen 
med min nabo, der er musiker, og vi talte 
selvfølgelig om musik. Jeg fortalte hvad 
slags musik jeg spillede, og hvor jeg spil-
lede. Jeg syntes jeg fik givet ham en grun-
dig og varieret beskrivelse af hvad folke-
musik og gammeldans er nu til dags (jeg 
undgik omhyggeligt at nævne ordet folke-
dans). Så spurgte han "har I dragter på, 
når I er ude at spille?" !!!!!!!! 
Det overbevist mig om, at vi skal lave et 
bal i festugen, der viser hvad det hele 
drejer sig om. Livsglæde, åbenhed og 
socialt samvær. Det ved vi selvfølgelig 
godt, alle os i Århus Folkemusikhus. Men 
alle de andre, eller næsten alle de andre, 
tror stadig, at det handler om dragter og 
en besynderlig og lidt noller opførsel, hvor 
man som tilskuer tænker "godt der ikke er 
mig, der er med der". 
 
Ballet skal foregå midt i byen, hvor der 

ÅFMH deltager i Århus Festuge 2016  
(tema: Upside Down)  

kommer en masse mennesker forbi og 
kikker på og får lyst til at deltage. Vi læg-
ger et dansegulv (en dansebane) ud på 
én af byens pladser, får 4, 5, 6, af vores 
orkestre til at spille på skift, og får mobili-
seret alle vore øvrige medlemmer til at 
komme og danse og more sig. På den 
måde håber jeg, at vi kan give de folk, der 
kommer forbi en anden og ny opfattelse 
af hvad folkedans og -musik er. Det sva-
rer helt godt til festugens motto "Upside 
Down" dvs. man får vendt sine gamle 
forestillinger på hovedet. 
 
Nu får vi se om festugekomiteen er med 
på ideen, om de tager os med i program-
met og tildeler os en plads. Men det ved 
vi først midt i juni. Så kik efter i festuge-
programmet, og Facebook og jeres mail-
boks, og mød op, hvis det bliver til noget.  
 

Arne 
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Program:  
14.30  
Spilleworkshop for grupper og løsgængere. Vi starter med kaffe 
og æblekage. Tænk på nogle melodier fra dit repertoire, som 
også andre kender.  
 

18.00  
Fællesspisning såvel for eftermiddagens som aftenens deltage-
re. 
Tag en ret med til stort fælles tag-med bord. Foreningen sørger 
for brød og smør.  
 

19.30 Åbningsbal 
Vi starter med bunkeorkestret og et udvalg af eftermiddagens 
melodier. 
Herefter spiller de tilmeldte grupper på tur.  
Afslutning med bunkeorkesteret. 
 

Du kan glæde dig til at danse til et bredt udsnit af husets orke-
stre 
 

Enkeltpersoner kan bare møde op til bunkespils orkestret, det 
kræver ingen tilmelding. 
 

Stort Åbningsbal /  
Store Spilledag 

10. september 2016 
Kom til åbning af sæsonen i Århus Folkemusikhus! 

Fri entré 
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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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Kravlegård 

 

Mandagsdans 

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 Vi-
borgvej 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.   

Hver eneste mandag aften hele efteråret styrer 
Eva Ross danseundervisningen. Med utrætte-
lig ihærdighed udlærer hun traditionelle danse 
fra hele Danmark. Hun akkompagneres af 
Gunner Friis, Torben Jørgensen, Margit 
Schmykker mf. Der på fantastisk vis spiller 
alle de kendte folkemelodier. Ofte er der en 6-
7 mand i orkestret. 
Mandags dansen er en fremragende indgangs-
vinkel til traditionel dansk dans. Sådan som 
den har været danset i generationer og sådan 
som den har udviklet sig. 
Det er ikke nødvendigt, at have en dansepart-
ner med. Og man skal ikke tilmelde sig. Man 
møder bare op Mandag aften 19:30. 
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Præsentere 

Good Company 
 en forestilling af Catarina Bosæus og Line Ursula Wyller  

Et hus i morgengryet.  
I huset en flok mennesker med hver sin kuf-
fert, fyldt af hemmeligheder. Scenen er sat til 
et spil om de livsafgørende bånd, vi menne-
sker formår eller ikke formår at knytte til hin-
anden. Med humor, fysisk og musikalsk over-
skud udspiller sig såvel den naive kærligheds-
lykke som den  

fordrukne desperation ved den elskedes grav.  
Der vil være nogle, som aldrig møder den 
rigtige, og andre, som er vrede over at han er 
skredet.  
Solen går ned over stor fest og dyb ensomhed.  
Koret synger “We will walk in good compa-
ny”. Nogle gange lykkes det. Nogle gange 
ikke.  

 Foto: Franseska Mortensen 

Dette forrygende kor/teater kommer til Århus Folkemusikhus. Fredag 23. September 
2016, kl 19:30 
Husk at komme i god tid, der bliver rift om pladserne. Kl. 19 åbnes dørene og der vil 
være mulighed for at få lidt at spise. Og selvfølgelig slutter aftenen med en dans. 

Et brag af en Cafredag. 
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”Himmelstrøg” 
 
Ny spillegruppe, ”Himmelstrøg” under ledelse af 
Ove Andersen forventes at blive bragt til verden i 
efteråret 2016 
 
Der vil være spil på Viborgvej hver anden søndag eftermiddag klokken 
12.30 – 14.30, første gang 25. september. 
Man må hjertens gerne møde op til hver spillegang, men der er ingen mø-
depligt. Man betaler  50 kr . pr . gang til forspilleren – kontant, for han 
har ingen mobilpay. 
 

Indhold: 

Vi spiller traditionel, dansk musik. 
Vi spiller på gehør 
Det betyder: Vores spillelokale erklæres hermed for NODEFRIT OMRÅ-
DE 
Der udlæres og spilles kendte eller nye me-
lodier med tilhørende stemme-, bas og 
skidtspil – alt sammen ud fra devisen: 
Bring dine ideer frem, MEN forspilleren 
har altid ret! 
Hver spillegang vil desuden indeholde for-
skellige småøvelser for eksempel omkring 
Fælles opmærksomhed 
Fælles pulsfornemmelse 
Bueteknik 
Teknik omkring strøg/bindebuer 
Stemmespil 
Becifring 
Skidtspil 

 

Ove Andersen 
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NYT  NYT  NYT  
Aarhus Folkfestival genopstår. Fra 2-10 til 9-10 vil Aarhus syde af folkemusi-
kalske toner. 
En arbejdsgruppe bestående af Tina og Mianne fra Gyngen i Mejlgade og 
Søren C fra Folkbooking.dk, Musikerne John Bæk og Jonathan Bredholdt 
forsøger at genoplive festivalen. 
Det er festivalens intention at indrage så stor en del af folkemusikmiljøet i 
Aarhus i festivalen, og at den skal blive en årlig tilbagevendende begivenhed. 
I 2016 og 17 også i samarbejde med Rethink Folk Music/ 2017 
 
Åbningskoncerten bliver med gruppen Norrøn ( læs mere om dem på 
www.folkbooking.dk) og finder sted som cafe' koncert i Musikhuset i Aar-
hus søndag d. 2-10 om eftermiddagen. 
 
Følg med på hjemmesiden www.aarhusfolkfestival.dk ( viderestilles til Gyn-
gens hjemmeside) her vil programmet løbende blive opdateret. 
"måske skal nogle af husets orkestre også spille til festivalen".  

Med efteråret 2016 tager vi hul på det 16. år med søndagspolska. Konceptet har været 
nogenlunde uændret gennem årene. Efter svensk forbillede starter vi med en times gen-
nemgang af en polskatype efterfulgt af bal. Oprindelig stod Christian og Birgitte for gen-
nemgangen og Mogens og Susan for spil til bal, men efter Birgittes alt for tidlige død 
trådte Birthe til som medunderviser, og Mogens og Susan udvidede Näckrosen til den 
nuvlrende besætning. Sidenhen er der givet plads for flere spillefolk til at spille til ballet.  
 
Planen for efteråret er: 
 
11. september: Ivan og Michael, 
9. oktober: Helle og Kaj 
6. november: Näckrosen (Mogens, Susan, Karen og Kaj) 
4. December: Mich&Dich&Kaj evt plus flere. 
 
Hver gang er der undervisning 17:30 - 18:30 og derefter polskabal til 21:00 afbrudt af en 
halv times kaffepause midtvejs. Undervisningen tilrettelægges suverænt af Birthe og 
Christian, der dog skeler til, om der er nybegyndere. Det forudsættes, at man kender 
forskel på højre og venstre, samt at man er nogenlunde vel orienteret om, hvor ens krop 
og især fødder befinder sig, så kom glad. 
Kaj Engholm. 

Søndags Polska 

Århus folk festival 
7

-8
-9

 o
k
to

b
er

 2
0
1
6
 

http://www.folkbooking.dk
http://www.aarhusfolkfestival.dk
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Medlemskab koster kr. 100,- for unge 
under 25 og kr. 275,- for voksne om året. 
En samlet familie/husstand betaler kr 
400,-. Medlemskabet inkluderer abonne-
ment 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 gam-
meldags moderne  

- spille med andre spilleglade folk 

- deltage i spille- og dansekurser  

- mødes med folk på en inspirerende, 
sjov og afslappet facon. 

… er en forening med ca. 300 medlem-
mer, som blev stiftet i 1983. Formålet 
er at uddybe kendskabet til den danske 
folkekultur og at videreføre og forny 
traditionen. De gamle traditioner om-
fatter bl.a.: Spillemandsmusik, gam-
meldans, sang og fortælling. 

Vores FOLKEMUSIKHUS ligger på 
Viborgvej 53 - et sort bjælkehus i grøn-
ne 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. 

Århus Folkemusikhus (ÅFMH) 

Formand 
Arne Ryge Peter-
sen 

 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 ansvar-
lig 

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 

Bestyrelsen 

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer. 


