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Årsberetning 2018 

 

Endnu engang er der gået et år og vi har taget hul på et nyt år, i forventning om masser af god 

spillemandsmusik leveret af glade spillemænd m/k . 

Generelt for Region Nord kan nævnes: 

Der blev afholdt valg til bestyrelsen den 16. februar, med genvalg til alle, der var på valg. 

Der var ikke deltagelse af nordjyske spillemænd i Nordlek, Sverige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Fra de nordjyske fraktioner af Spillemandskredsen kan nævnes: 

Folkedansen går angivelig godt i Thy området, men desværre er der kun en enkelt spillemand, der 

er medlem af Spillemandskredsen, så derfor er der ingen årsberetning fra området. 

 

Fladstrand Spillemændene, der spiller i Vensysselområdet, tæller 9 spillemænd m/k. 

De spiller jævnligt på plejehjemmet Casperhus i Frederikshavn. Hvert år spiller de op til dans for 

Hjørring Folkedansere. To gange om året spiller de desuden til ”Rundt på gulvet” i Hjørring. 

Fladstrand Spillemændene har et godt samarbejde med harmonikaspilleren Erik Moland, der har 

rødder i spillemandsmusikken, og han har bl.a. afholdt et inspirationskursus for gruppen. 

  

Regionens Spillemandsorkester, der p.t. tæller 16 spillemænd m/k har fortsat sammenspil hver 

anden fredag. Har desuden spillet til Kyndelmissefest for Sammenslutningen af folkedansere i 

Vensyssel og Region Nordjylland i Sæby Kulturhus. Orkesteret, der har harmonikaspilleren Ivan 



Amtoft som forspiller, var inviteret og spillede ved Aalborg Danse- og Spillemandslaugs årlige 

festival. 

Orkesteret spillede igen i Sæby til folkedansernes Sommertræfs Legestue. 

Orkesteret spillede ligeledes ved Foreningen for Musikalsk Folkekulturs stævne i Rebild, hvor der 

blev spillet tidstypisk spillemandsmusik. 

I efteråret spillede Regionens orkester i Gjøl Kulturcenter under temaet ”En musikalsk rejse tilbage 

i tiden” på Gjøl fra sidste halvdel af 1800 – tallet. 

Året 2018 sluttede, traditionen tro, med fælles juleafslutning i Ridemandsmølle for 

Møllekvadrillens folkedansere og Regionens Spillemandsorkester. 
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