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Kære læsere.     Her er Julens og Nytårets aktiviteter i Gl. Region Syddanmark. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyheder og aktiviteter for Folkedansere og Spillemænd  

                              i  Region Syddanmark  

 

      December 2022 

Forsiden. 
Forårslegestue 

25. februar 

Kyndelmissefest, 4.2 

Vejle Vesteregns FD 

Nytårslegestue, 10.1 

Asserballe 

Omtale af to nye 

Musik CD 

Vinterfest, 27. jan. 

Lillebælt Folkedansere  

Julelegestue, 28. dec. 

Nr. Hostrup 

Danseaften 16.12 

Ribe 

Julelegestue, 29. dec. 

Janderup Forsamlingshus 

  Nyt fra Dans Danmark 

Julestemning fra en juleserviet 
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Jydsk på næsen – Kort og Godt – 
GO1721EP 

 

 

 

 

 

 

På denne Cd kan vi nyde Jydsk på Næsen 

og deres karakteristiske tilgang til musik-

ken. De 4 leverer som altid et godt og sik-

kert håndværk. Fra første strofe er man      

slet ikke i tvivl, det er Jydsk på Næsen.    

God, gedigen, traditionel dansk spille-

mandsmusik. Der er 4 traditionelle melo-

dier 2 nykomponerede. En lille lækker 

smagsprøve på Jydsk på Næsen.            

Orkesteret kunne i 2019 fejre 40 års jubi-

læum. 40 år med traditionel dansk spille-

mandsmusik, men orkesteret har aldrig  

stået  stille. De har med respekt for traditi-

onen også selv komponeret nye melodier 

med dybe rødder i den danske spille-

mandsmusik. De nykomponerede melodier 

er gaver til orkestermedlemmernes familie 

og venner. Orkesteret spiller dansemusik 

og fødderne kan slet ikke sidde stille under 

skrivebordet. 

De 4 traditionelle melodier er fra henholds-

vis Thy og Læsø – 2 egne i Danmark, som 

har stor betydning for orkesterets medlem-

mer, da de gennem årene har mødt             

spillemandstraditionen, spillemænd og  

dansere, fra de to egne.  

Jydsk på næsen lever og spiller endnu og 

med denne cd har du muligheden for at  

lytte til orkesteret. 

Ivan Damgaard Violin 

Michael Sommer Violin 

Jesper Vinther Petersen Harmonika 

Benny Simmelsgaard Kontrabas 

CD´en kan bestilles på: www.gofolk.dk,        
e-mail: go@gofolk.dk  
eller tlf. 31 69 12 86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jørgensen og Sørensen –  

Rå og usødet GO 1921 

Jørgensen og Sørensen har spillet traditio-

nel dansk spillemandsmusik sammen siden 

1998. Deres musikalske baggrunde er ret 

forskellige. De to formår at få præsenteret 

deres brede musikalske vifte til et lækkert 

sammenspil.  

Kristian Jørgensen på piano er ragtimepia-

nist og uddannet på det Kgl. Danske Musik-

konservatorium. Kristian har været i new 

Orleans for at studere swingtraditionen. 

Steffan Søgaard Sørensen er uddannet på 

Folkemusiklinjen på Musikkonservatoriet i 

Odense(nu Esbjerg) med kontrabassen som 

sit hovedinstrument. På denne Cd er det vi-

olinen Steffan spiller på. Steffan har fået 

folkedans og spillemandsmusik ind med 

modermælken, da det altid har været en 

del af Steffans liv. 

Kristian og Steffan har på denne cd taget 

udgangspunkt i både traditionelle danseme-

lodier, egne kompositioner og melodier, der 

er fundet i en gammel nodebog fra 1700 

tallet. Melodierne er sat sammen i små 

medleys, og man kan næsten ikke lade væ-

re med at tage sig en dans eller to til denne 

cd. Det er god gedigen dansemusik med et 

ragtime pift. De to giver plads til hinandens 

musiktraditioner og får samtidig det hele til 

at smelte sammen i respekt for den danske 

dansetradition. 

Har du fået lyst til at lytte så gå på 
www.folkshop.dk, go@gofolk.dk eller tlf. 31 
69 12 86 

http://www.gofolk.dk
mailto:go@gofolk.dk
http://www.folkshop.dk
mailto:go@gofolk.dk
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Generelle oplysninger. 

Abonnement: Hvis du ønsker at modtage  

Polka-posten, så send en mail til: 

petersko@profibermail.dk   

Næste forventede udsendelsesdatoer:  

Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 

• Start januar 

• Medio februar 

Udkommer normalt ikke: Juni og juli,  

Dead line:  En uge før bladet forventes udkomme. 

Gerne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes 

senest 5-6 uger før det aktuelle arrangementstids-

punkt. 

Forbehold: Redaktionen forbeholder sig ret til evt. 

at forkorte indlæg, eller helt at afvise indlæg / artik-

ler, hvis disse af en eller anden grund falder uden 

for rammerne. 

Brug af billeder og artikler:                                                 

Artikler, billeder med mere, må ikke videreanven-

des uden opretshaverens tilladelse. 

 

Annoncer, mm.:                                                          

Der optages annoncer ang. eks dragtsalg. Og an-

dre relevante ting indenfor folkedansen/musikken 

Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil 

så vidt muligt blive bragt i bladet.  

(kun foreninger / medlemmer af Dans Danmark) 

Priser:  Bladet er gratis og omtaler af arrangemen-

ter er også gratis for medlemmer af Dans Danmark 

De holdninger eller synspunkter, der fremkommer i    

artiklerne, er på forfatterens ansvar, og deles ikke 

nødvendigvis af redaktionen. Anonyme indlæg, 

artikler m.m. vil ikke blive bragt. 

Redaktionen består af: 

”Redaktør”: Peter Skouenborg,                                   

petersko@profibermail.dk  

__________________________________ 

          Hjemmesideansvarlig: Anita på kontoret i                     

  Odense. anfa@dans-danmark.dk  

        Husk at sende arrangementet til Anita,        

   så det kommer på hjemmesiden /              

   aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

Klik her hvis du vil vide mere:     

https://dans-danmark.dk/events/nytaarskursus-

snoghoej  

   

https://dans-danmark.dk/events/nytaarskursus-snoghoej
https://dans-danmark.dk/events/nytaarskursus-snoghoej

