VIBORG SPILLEFOLK
Indbydelse til vores traditionsrige efterårskursus for spillemandsmusikere
Lørdag den 7. oktober 2017, 12.30-17.00
på Viborg Musikskole, Grønnegade 2, 8800 Viborg
I år har vi den store glæde at byde velkommen til en af vores unge og meget dygtige folkemusikere

Nathasja Vosgerau Hansen
som kursusholder og temaet er vores herlige musik fra Fanø.
Efter kurset spiller vi til legestue på Vestervang Skole, Boghvedevej 26, 8800 Viborg for Danseudvalget Region
Midtjylland og Glad Dans Viborg, som afholder et dansekursus samme dag med Pia, Per og Steffan Sørensen.
Nathasja, som jo er opvokset i Levring mellem Viborg og Silkeborg, og som nu uddanner sig på Syddansk
Musikkonservatorium som violinist på Folkemusiklinjen i Esbjerg, siger selv om kurset:
”Eftermiddagens kursus vil være i spilletraditionen fra Sønderho på Fanø. En stadig levende tradition, der ikke findes
lignende andre steder i Danmark. Vi vil spille os ind i melodiernes DNA og undersøge de musikalske virkemidler, som
adskiller sønderhoningen fra andre spillestile i dansk folkemusik. Der vil i eftermiddagens løb blive arbejdet med
forskellige melodier, tav og fortolkning”. nathasjavosgerau.dk

Program
12.30-12.15 Ankomst på Viborg Musikskole
12.15-14.45 Musik
14.45-15.30 Kaffe, kage og en lille skarp
15.30-17.00 Endnu mere musik.
17.00-19.30 Aftensmad og pause inden legestuen. Vi spiser sammen med deltagerne på dansekurset på
Vestervang Skole. Menuen er en herlig ret fra Kirkebækvejens slagter.
19.30-23.00 Legestue under ledelse af Nathasja. Danseinstruktør, Anette Christensen, Bjerringbro.
Pris for kurset inklusive kaffe, kage og skarpe– 120 kr
Pris for aftensmad (vist nok en god gryderet med ris og salat) – 80 kr.
Tilmelding med oplysning om deltagelse i henholdsvis kursus og aftensmad til Jens Anthon Christensen –
jensanthon@gmail.com – 21485449 inden den 28.september. I bedes I oplyse hvilket instrument I byder op med.
Prisen for deltagelse bedes indbetalt på Viborg Spillefolks konto ( reg. nr. 5350 – konto nr. 0508528) senest den
28.9.2017. Husk at oplyse navne på indbetalingen.
På Viborg Spillefolks vegne
Jens Anthon Christensen

