
Bal med musik fra Fur 

Lørdag den 21. november 2020 kl. 20 - 23 

Velkommen til bal med spillemandsgruppen Fuur 

Sten Melson, guitar og tværfløjte,  

Søren Klebak, violin,  

Tammes Menné, nyckelharpe,  

Line Hoffmann, violin og harmonika   

Erik Hoffmann, violin  
 

Arrangementet starter med fælles aftensmad kl. 18, for tilmeldte. Vi serverer ristaffel a la 

Fur 😊 med gode salater. 

Ballet starter kl.19.30 med furmusik og danseinstruktioner.  Kl. 20.30 er der kaffepause 

og herefter bal igen til 22.30 

 Priser: Bal 100 kr. Medlemmer 80 kr.  Middag 70 kr.  Kaffe og kage 30 kr. 

Tilmelding til middagen til Anette Lundby Hansen, anettelundby@gmail.com, eller 

42169086. Betaling for bal på dagen, men for middagen på forskud til bankkonto 1551 

2400449, anfør Furmiddag og husk navn 😊 

Spillemandsgruppen Fuur er opstået på baggrund af de årlige folkemusik ølejre, som har 

fundet sted på limfjordsøen Fur hver sommer siden 1989. 

Vi spiller musik til dans efter spillemanden Lars Frøstrup Andersen 1824 - 1917, som 

indvandrede fra Thy som ganske ung og etablerede sig som møller og spillemand på øen. 

Han spillede violin og klarinet, og hans omfattende  materiale, som vi har fra Dansk 

Folkemindesamling, består overvejende af datidens almindelige dansemelodier som 

polka, vals, mazurka  og hopsa, specielle pardanse samt almindeligt kendte turdanse mv. 

Men herudover rummer det også en del af hans egne meget originale kompositioner.  

Fra Fur museum har vi desuden en nodebog efter øens sidste traditionelle spillemand, 

husmanden Jens Jeppesen, som døde i 1968.  

Jens Jeppesen spillede også violin. Hans materiale supplerer Lars Frøstrups og består 

ligeledes af pardansemelodier og turstykker mv, som vi spiller mange af.  

Af særlige danse har vi i det samlede materiale fundet en del trekanter samt de originale 

Totur, Tretur og Firtur foruden Furs nok mest kendte dans Det varme mad, hvor dansen 

kun kendes fra Fur.  

Vi har ikke andre specifikke danseoptegnelser fra Fur, og til alle øvrige danse bruger vi 

derfor optegnelser fra egnene omkring, dvs. Salling, Himmerland og Mors. 

Arrangør Anette Lundby 
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