VIBORG SPILLEFOLK
Med styr på pandemien kan vi endelig Indbyde til vores traditionsrige efterårskursus for spillemandsmusikere
Lørdag den 2. oktober 2021, 9.30-17.00
på? – Ja vi ved endnu ikke hvor vi får lokaler i Viborg. Meddeles senere.
I år har vi i skyggen af pandemien den store glæde at byde velkommen til

Rebild Spillemændene
med Niels Jørn Østergaard og Gunner Friis i spidsen
som vejledere og inspiratorer. Temaet er

Musik fra Himmerland
Efter kurset spiller de af os, som har lyst, til legestue i Trepashallen, Vævervej 8 B, 8800 Viborg for Danseudvalget
Region Midtjylland og Glad Dans Viborg, som afholder et dansekursus samme dag med Annette Klint Bech-Dalstrup
som instruktør.

Program
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.45
14.45-15.30
15.30-17.00
17.00

Ankomst til (lokaler meddeles senere). Kaffe, rundstykker og lidt til ganen og halsen
Der spilles
Rebild Spillemændene fortæller lidt om Rebild Spillemandsmuseum og spillemændene
Frokost. Tag selv mad med. Øl og vand kan købes. Mindstepris garanteres.
Mere spil
Kaffe, kage og en lille skarp
Endnu mere musik
Kurset er slut.

De der har lyst til at spille med til aftenens legestue i Trepashallen kan gå videre til næste punkt i programmet.
17.00-19.30 Aftensmad og pause inden legestuen. Vi spiser sammen med deltagerne på dansekurset i
Trepashallen. Menuen er en herlig ret fra Kirkebækvejens slagter.
19.30-23.00 Legestue under musikalsk ledelse af Dorthe Linde Jørgensen.
Pris for kurset inklusive kaffe, rundstykker, kage og skarpe – 120 kr
Pris for aftensmad – 80 kr.
Tilmelding med oplysning om deltagelse i henholdsvis kursus og aftensmad til Jens Anthon Christensen –
jensanthon@gmail.com – 21485449 inden den 26.september 2021. I bedes oplyse hvilket instrument I byder op
med.
Prisen for deltagelse bedes indbetalt på Viborg Spillefolks konto (reg. nr. 5350 – konto nr. 0508528) senest den
26.9.2021. Husk at oplyse navne på indbetalingen.
På Viborg Spillefolks vegne
Jens Anthon Christensen

