Spillemandskredsen har

75 års jubilæum
I den anledning afholder vi en fantastisk weekend i
folkemusikkens tegn på

Sønder Bjert Centralskole
Engløkke 5
6091 Bjert
I weekenden den 21. – 23. september 2018
Program for weekenden:

Workshops
Tove De Fries
Musik fra Fanø. Melodier og spillestil foregår på gehør.
Der bliver naturligvis udleveret noder efter
workshoppen.
Kristian Bugge
Musikken er fra Thy
Maren Hallberg Larsen
Der bliver undervist i musik efter Æ Tinusser

Fredag
kl. 19:00 – 20:00 Ankomst og indkvartering i
klasselokaler (med mindre man
først kommer lørdag).
Kl. 20:00 – 22:00 Carl Erik Lundgaard kommer og
fortæller historier og spiller lidt for os
Kl. 22:00 -?
Kaffe og en bolle. Spillet er frit.

For de unge
Rasmus Nielsen
Seje Valse

Lørdag
Kl. 08:00 – 10:00
Kl. 10:00 – 12:00
Kl. 12::00 – 13:00
Kl. 13:00 – 15:00

Kl. 23:30

Morgenmad og hygge
Fem forskellige workshops
Frokost
Stort orkester med Rene Axelsen
der har egne arrangementer med.
De unge har workshop med
Tove De Fries
Kaffepause
Stort orkester med Jonas Kongsted
der har egne melodier med.
De unge har stomp med
Johnnie Frederiksen.
Festmiddag
Legestue med Johnnie Frederiksen
som forspiller.
Lidt natmad

Søndag

(for dem der endnu er der)

Kl. 08:00

Morgenmad og farvel

Kl. 15:00 – 15:30
Kl. 15:30 – 17:30

Ca.17:45
Kl. 19:30

Rune Barslund
Gør dit spil mere spændende.
Der vil blive givet tips og tricks til hvordan man kan gøre
de danske folkemelodier mere interessante ved hjælp af
bl.a. ornamenter, dobbelttoner og betoninger samt valg
af akkorder.

Pris:
Hele weekenden kr. 450
Ikke-medlemmer kr. 750
Tilmelding: senest 20. august på

spillemandskredsen.dk
Gå derefter ind under Jubilæum.
Ved tilmelding skal der både afkrydses for om man
ønsker at være der hele weekenden og også hvilken
workshop man vil deltage i lørdag formiddag. Hvis man
er ”de unge” kræver det også et kryds.
Kontaktperson: Ingolf Ryom-Nielsen tlf. 28 60 47 37
Mail: inryni@hotmail.com

Spillemandskredsen

