Århus Folkemusikhus
Nyhedsbrev august 2022
Kære alle
Som annonceret og efterfølgende drøftet på generalforsamlingen kommer her Nyhedsbrevet fra
Århus Folkemusikhus.
Ud over en kalender for de næste 3 måneder indeholder brevet også beskrivelser af kommende
arrangementer og andre meddelelser af interesse for foreningens medlemmer.

Mandagsdans i festugen i danseteltet foran musikhuset mandag d. 29.8. kl.17-19
Vi tager forskud på mandagsdans, der normalt foregår på Viborgvej 53 kl. 19.30 – 22. Desværre
kunne vi ikke få tiden 19.30 – 22, så vi må nøjes med 17 – 19. Men vi håber alligevel at I kommer,
alle jer fra foreningen og flere til, så vi kan får en forrygende mandagsdans. Eva står for dansen, og
Gunner, Margit og Torben spiller til.

Høstbal lørdag den 3. september kl. 20 – 23 med Peter Spillemands Eftf.
Peder Spillemands Eftf. består af: Kirstine Nurdug Jensen, violin, Better Berents, violin, Ole Nurdug
Jensen, violin, Judy Ryslander, harmonika.
Peder ”Spillemand” Jensen levede fra 1898 – 1986. Fra barnsben var han spillemand, oplært af
egnens traditionelle musikere, deriblandt hans bedstefar. Peder spillemand dannede sit eget
familieorkester og spillede sammen med sin kone og børn. Han musik blev beskrevet som ”den
blomstrende stil og den flyvende melodi” af Thorkild Knudsen dansk Folkemindesamling.
Efter Peder spillemands død i 1986 levede han musik videre i mange forskellige sammenhæng
blandt andet Martin Spillemands orkester (Peder spillemands søn) som en årrække blev
efterspurgt som et fantastisk balorkester, men også til undervisning i denne musik og danse
tradition. Yngste generation af Spillemands- familien er nu repræsenteret i aftenens balorkester
”Peder Spillemands Eftf” nemlig oldebarnet Kirstine, som spiller violin.
En dejlig danseaften i traditionens tegn, den musikalske arv efter Peder Spillemand.
Entre: 75 kr. – medlemmer, 100 kr. – ikke medlem, Under 25 år – gratis adgang
Eftf.= Efterfølger

Cafe på en fredag med ballader d. 30. september kl. 19.30 – 22
Denne gang med Ballademagerne fra Hjortshøj.
Balladegruppen skriver følgende om sig selv: Vi er en flok, der i årevis har fordybet os i folkeviser,
balladesang, kædedans, hyrderåb og hvad har vi ellers har sammen med vores leder Elisabeth
Groot. Denne fredag inviterer vi jer indenfor i vores verden af gammelt, men evigt aktuelt stof. Vi
vil gerne synge nogle ballader for og med jer, ligesom vi gerne vil danse nogle gode sangdanse.
Vi lover latter og sang samt føde til både gane og sjæl undervejs og muligvis også stof til
eftertanke. Vel mødt!”

Cafe på en fredag med Basseralle Trio d. 11. november kl. 19.30 – 22
Basseralle Trio består af Lene Riis, Ole Spillemand Jensen og Stefan Groot. I mange år har trioen
stået for sangcafeen på Højbystævnet, under mottoet "du gi´r et nummer, så gi´r vi en lille én.
Et af stævnets højdepunkter. Nu eksisterer stævnet ikke mere, men vi har overtalt trioen til at
fortsætte traditionen med sangcafeen for os i Århus Folkemusikhus. Du opfordres hermed til at
møde op og gi´en lille sang, så får du en lille én.

AarhusFolkemusikkor
Velkommen til en ny sæson i Aarhus Folkemusikkor – efterår 2022
Vi synger arrangementer af dansk og nordisk folkemusik med en blanding af ballader og viser og
nyder at synge sammen i et dejligt fællesskab. Interesserede er velkomne til at deltage
uforpligtende en enkelt gang for at finde ud af, om det er noget for dem.
Vores dirigent er Elisabeth Klein, uddannet 2012 fra Det jyske Musikkonservatorium. Ud over dette
er Elisabeth pianist, akkordeonist, sanger og performer.
Koret mødes første gang efter sommerferien søndag,den 21. august kl. 15-17. Herefter hver
anden søndag til og med 27.november. Dog ikke d. 2 okt. og d. 16. okt. er det kl. 13 - 17
Pris: Deltagerbetaling er 450 kr.
Tilmelding: mail til ellenmatthiesen@mail.dk. Mobil 26815290

Opstart af Folkemusikhusets aktivitetsgrupper
Folkemusikkoret: søndag d. 21. august kl. 15 – 17
Polska: søndag d. 28. august kl. 17.30 – 21
Mandagsdans: mandag d. 5. september kl. 19.30 – 22.00
Himmelstrøg: søndag d. 11. september kl. 12.30 – 14.30
Kravlegården: søndag d. 11.september kl. 15 – 17

