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Svøbsk

Julebal 15. December 2018
Kl. 17:30 Vi mødes som sædvane og spiser Århus lækreste tag selv buffet. Alle medbringer en ret til buffeten.
Folkekoret påtænker at optræde med et nummer eller to.
Kravlegården leverer som vanlig en indledning ballet og spiller, de i efteråret, indøvede
danse melodier.
Kl. 20:00 Stort bal med Svøbsk
Kl. 23:00 Folk fortsætter med at danse, og orkestret
bliver ved mad at spille (måske).

Entre:
75,- Kr. for medlemmer.
100,- Kr. for ikke medlemmer.
Unge under 25 år gratis adgang
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Indkaldelse til generalforsamling
Lørdag den 26. januar 2019 kl. 15:00
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 formanden, Arne Ryge, i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
På valg er:

Dagens program

Marianne Rasmussen
Mads Peter Jensen
Jens Østerby
Annette Løkke

Kl. 15:00
Kl. 17:30

Generalforsamling
Fællesspisning.
Der serveres gule ærter

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

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode samt
én suppleant for en 1-årig periode.
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Hedeselskabet
Lørdag d. 26. januar 2019
Generalforsamlingsbal

Disse tre kendte herrer kommer og spiller et forrygende bal efter generalforsamlingen
26. januar 2019. De kalder sig Hedeselskabet, så mon ikke der kommer noget musik ude
vest fra.

Hedeselskabet består af :
Jeppe Nørgaard
Steen Jagd
Vagn Dahl Hansen
Entre:
75,- Kr. for medlemmer.
100,- Kr. for ikke medlemmer.
Unge under 25 år gratis adgang
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Christian Foged
Fredag den 11. januar 2019, kl.:19:30
Denne cafredag kommer
til at stå i visernes tegn.
Christian Foged kommer
og synger et udvalg af
han fantastiske repetoire.
Han har ikke valgt noget
tema for aftenen. Men der
bliver helt sikkert mulighed for at synge med.
Ikke alene sagnene kommer i en lind strøm, det
gør historierne om sangene også. Vi bliver helt
sikkert klogere på mange
ting den aften.

Fra Christian Foged’s
Righoldige emne katalogkan nævnes:
Gårdsangere,
Perletand,
Herman og Ulla,
Ingeborg Munch,
Benny Holst,
Jeppe Aakjær,
Sømands sange,
Cæsar,
Per Dich,
Osv. Osv
Hvad det kommer til at
ske denne fredag aften.
Det ved vi ikke men det
bliver helt sikkert interessant, sjovt og informativt.

Bente står for traktementet
Side 6
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Invitation:

Spillegruppemøde
søndag d. 20. januar 2019 kl. 12:00

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
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Med mindre andet er angivet foregår arrangementet på Viborgvej 53
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Nytårskur
Fredag den 4. januar 2019
Igen i år invitere
Århus Folkemusikhus til nytårskur. Traditionen
tro vil der blive
serveret et stykke
kransekage og et
glas champagne i
pausen. I år spiller
”Flyv og skub” og
Furistfarten op til
bal. Det hele afsluttes med en
gang gammeldags
moderne jam. Vel
mødt.

Pigernes Fornøjelse
Ca’Fredag 22. marts 2019
Der er "fut i fejemøjet", når "Pigernes fornøjelse” spiller op til sang, dans eller bare
"fornøjelse". Så kom til en dejlig broget aften og få rørt benene, stemmen og lattermusklerne. øjelse" spiller op til sang, dans eller bare "fornøjelse". Gruppen består af Kirsten
Arup og Else Christensen på violin
og Karin Skovmand og Else Schmidt
på harmonika og klaver . Vores repertoire spænder fra traditionelle folkemelodier rundet af den Himmerlandske muld, over danske og udenlandske sange og viser til varieret
dansemusik og elskede skråle-mednumre, nogle af lettere vovet herkomst.
Så kom til en dejlig broget aften og få rørt benene, stemmen og lattermusklerne.
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Kort Nyt:
Himmelstrøg
Ove Andersen fortsætter med at dirigere Himmelstrøg.
Fra søndag 13. januar 2019 og hver fjortende dag vil Himmelstrøg igen
spille i folkemusik huset fra 12:30 til 14:30
Alle der spiller stryge instrument på et nogenlunde niveau kan være med.
Det koster 50,- kr. pr. gang

Kravlegård
Kravlegården dirigeret af Pia Nygaard kører videre. Det foregår hver anden søndag kl. 15:00 til 17:00. Alle, der spiller, eller prøver at spille på et
instrument, er velkomne. Her har alle nybegyndere chancen for at spille
med.
Tempoet er sat ned så man får lært alle facetter ved sammenspillet. Og
her må men gerne bede om at få den en gang til for at få de sidste detaljer
på plads. Det koster 50,- kr. pr. gang.

Mandags dans
Mandagsdansen fortsætter med Eva Ross, Gunner Friis, Torben Jørgensen
og Margit Schmykker. Der bliver taget forskellige temaer op, så man
kommer rundt i den danske danse tradition. Tag endelig din nabo eller
vennerne med, man bliver glad af at danse. Alle er velkomne.

Søndags Polska
Polska kører videre i det nye år. Det foregår ca. 1 gang om måneden på en
søndag
17:30-18:30: Trinøvelser v. Birthe og Christian.
18:30-21:00: Bal.
Og der er kaffe midtvejs! Der koster en rund tyver at være med.

Folkemusikkoret
Folke koret kører videre hver anden søndag. Koret ledes stadig af Maria
Kruchov Midtiby. Efter nytår starter koret op igen den søndag den 6. januar. Alle er velkomne.
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Igen i år kan Århus folkemusikhus præsentere Knark til afflæsknings ballet torsdag d. 27. december.
De fire herre er nok så bekendte i Århus folkemusikhus. Gunner Friis, Ove Andersen, Bent Melvej og Julian Svejgaard har
alle haft stor tilknytning til folkemusikhuset. Og har år efter år
spillet til dette legendariske bal.
De fire 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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Folkemusik Hvad er det?
Musiker og underviser ved syddansk musik konservatorie Kristine 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 Kristine Heebøll udførte i forbindelse med spørgsmålet, hvad er folkemusik.
Fortsat fra forrige nummer af
Aafmh-Nyt
I dagens danske 2015-virkelighed hiver
journalisten Rene Gummer i en artikel
om Tønder Festival i Weekendavisen
følgende definition frem: "Folkemusik er
et musikalsk udtryk, der har været anvendt i århundreder i et afgrænset nationalt område, og som ikke kan fusioneres
med andre genrer". Gummer ytrer samtidig at han ikke har meget tilovers for definitionen, da det ikke giver mening at
"tale om egnsbestemt musik i en globaliseret verden.
Jeg ledte efter ordlyden på definitionen
og fandt følgende på Wikipedia, som jeg
derfor umiddelbart regner med er Gummers kilde: "(...) Det særegne ved den
traditionelle definition af folkemusik er at
den er egnsbestemt og dermed knyttet til
et bestemt folk, i et bestemt afgrænset
nationalt område. Den lader sig sjældent
fusionere med andre genrer - i så fald vil
nogle hævde, at den mister retten til genrebetegnelsen folkemusik(...)"
Det er i mine øjne klart at en festival som
Tønder Festival ikke deler denne definition af folkemusik som "nationalt afgrænset" og "ikke-fusion-bar". Men jeg synes
det er interessant at NÅR der en sjælden
gang dukker noget op i medierne i dag
om folkemusik, ser man ikke med det
samme ordet folkemusik som indbefattende næsten alting på én gang. Men journalisten forsøger stadig at henvise til en
snæver definition fra et opslagsværk.
Hvilket er mærkeligt, idet der i den brede
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befolkning er så utroligt mange som relaterer til folkemusik på vidt forskellig vis.
Afslutning
Alle disse forskellige opfattelser af folkemusik igennem tiden og de forskellige
definitioner har givet os et temmelig bredt
billede af at folkemusik både er givet af
nogle helt særlige rammer og på samme
tid givet af at der ikke er nogen rammer
overhovedet. Det er både meget uigennemskueligt og samtidig åbent og nuanceret. Kort udtrykt er definitionen af folkemusik gået fra at være en social kategorisering til en stilart med visse karakteristika. Det sære er at ordet "folkemusik" stadig bruges i vid udstrækning, samtidig
med at der ikke altid er bevidsthed om at
betydningen er så langt fra dengang ordet
blev til. Men ordet ligger bare godt i munden og er blevet til noget de fleste gerne
vil relatere til som noget menneskeligt,
noget rart, noget hyggeligt (ih - hvor kernedansk er det ikke!), noget folkeligt.
Ordene traditionsmusik, roots music, folk,
vestlig instrumental musik, folkedansemusik og spillemandsmusik kan slet ikke
det samme, de er nærmest ekskluderende
i deres klang, hvorimod "FOLKE"musik
næsten er ligeså godt som
"MENNESKE"musik.
Jeg citerer her Owe Ronströms afsluttende refleksion fra sin 1990-artikel med
titlen "Nationell musik? Bondemusik?" (min oversættelse).
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Fanø kursus
Lørdag 23. februar 2019

Jæ Sweevers kommer og holder kursus i Fanø musik og dans.
Program:
Spille kursus 10:00 til 13:00 pris 50,- kr.
Frokost
13:00 til 14:00
Dansekursus 14:00 til 17:00 pris 50,- kr.
Om aftenen kl. 20:00 spiller Jæ Sweevers op til bal. Alle er velkomne.
Bal Entre:
75,- Kr. for medlemmer.
100,- Kr. for ikke medlemmer.
Unge under 25 år gratis adgang

Jæ Sweevers består af Peter Uhrbrand, Ole Mouritzen,
Jens Mouritzen og Kirstine Uhrbrand. Envidere kommer
der også en erfaren danse instruktør.

.

Folkemusikkoret Workshop
Lørdag 2. marts 2019 kl. 10:00 til 16:00
Folkemusikkoret holder en workshop for korets medlemmer og for andre interesserede. Det bliver på Viborgvej 53
lørdag, den 2/3 kl. 10 til 16.30 med indlagt 1 times frokostpause med fælles buffet, og en kaffepause om eftermiddagen. Det bliver gratis for kormedlemmer at deltage. Andre
skal betale 150 kr.

Leder af Folke koret: Maria Kruchov Midtiby
Side 14
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Nytårsfest 2018/2019
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 ved at indbetale kontingent 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 evarosspetersen@gmail.com

Grupper

Jens Østerby

 8768 0487 jensoesterby@hotmail.com

Huset

Stephan Frister

 8610 1999 st.frister@yahoo.dk

Husbestyrer

Annette Løkke

 4161 1521 annloekk@gmail.com

Unge

Leonora Wahl Danzi  5377 1098 leonoradanzi08@gmail.com

ÅFMH Nyt Mads Peter Jensen

 4086 2933 mads.peter.jensen@get2net.dk

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.
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