Brobymusikanterne
Harmonikagruppen er en af grupperne under

Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole.
Der er ingen musikalsk ledelse, så vi må alle på skift tage
ansvaret for de forskellige arrangementer m.m. vi lærer af
hinanden. På samme måde som før i tiden.
Harmonikagruppen er i praksis delt i 4 grupper: 2 åbne
grupper tirsdag og onsdag aften og 1 lukket gruppe
tirsdag eftermiddag. (En tredie gruppe, Harmonikabanden, der er udsprunget af harmonikagruppen, har
levet sit eget liv)
Vi spiller fortrinsvis lidt ældre musik, lettere folkedanse,
svenske valse, sømandssange, gårdsangerviser og hvad
de enkelte spillemænd måtte ønske.
Åbne spilleaftener
Der er åben spilleaften tirsdag og onsdag aften (med enkelte undtagelser) fra 19-22.30, hvor vi spiller og hygger
os.
Vi skiftes til at tage kage med til kaffe, man kan købe øl
og vand på skolen.
Vi vil i 2015 stå for en række arrangementer:
Åbent hus
2 “Åbent hus” søndage eftermiddag ét efterår og ét forår
hvor vi alle kan være med. Der kommer i reglen spillegæster udefra.
Harmonika med fællesspisning
Vi holder 3 gange ”Harmonika med fællesspisning”. Her
er mulighed for at vise/optræde med et eller andet, hvis
man har lyst. Bal for de unge på 60
5-6 gange om året holder vi en fredag aften “Bal for de
unge på 60”. Vi forsøger her at afholde bal som man
gjorde i 50’erne.
Sommeruge
Vi afholder også Sommeruge (uge 29). Vi spiller på
skolen fra tirsdag til torsdag startende hver dag kl.10 og
lige så længe vi har lyst (kl.ca. 21). Der er hver dag åbent
for gæster, der har lyst til at være med eller lytte på.
Torsdag aften afsluttes med fællesspisning og fest

Tirsdag aften

Onsdag aften

Harmonikagruppen Tirsdag Aften består pt. af o. 20
spillemænd m/k
De øver hver tirsdag fra kl. 18:30 - 22.00 .

Onsdagsmusikanterne har i øjeblikket ca. 22
medlemmer, som øver en gang om ugen. Vi er så
heldige at vi har en rytmegruppe bestående af guitar,
banjo og trommer. Onsdagsholdet er grundstammen i
orkestret, der i vintersæsonen spiller til bal for de unge
på 60 på Broby Gamle Skole. Gruppen spiller lidt af
hvert, bl.a. lidt ældre danske slagere, lidt folkedanse, De
Gyldne Løver og John Mogensen. Gruppen har deltaget
i harmonikatræf på Ærø, i Lundborg, Reersø og
Førslev.
(Kontakt Helga 5764 8067/51890015)

Vi spiller alt folkelig musik, især 60’er og 70’er- melodier og noget folk kan danse til.
Vi tager også meget gerne ud og spiller, vi har nogle faste
steder:
Fuglebjerg forsamlingshus,Tornemark forsamlingshus,
Vindstrup forsamlingshus,Gimlinge forsamlingshus, Andersvænge Slagelse, Kongehavecentret Slagelse, Førslev
harmonika træf, Reersø harmonikatræf i Gørlevhallen
Vi spiller også for harmonikavenner til runde fødselsdage.

Enkelte fra holdet deltager også i harmonika-træf på Ærø
sammen med musikanter fra de andre hold.
(Kontaktperson Kurt 5544 4259)

Fredagsbal for de unge på 60

Tirsdag eftermiddag
Dinosaurerne

Tirsdag eftermiddagsholdet også kaldet Dinosauerne
underholder til et Åbent Hus
(Kontaktperson Ejler 5885 8272)

Nu med savfører

Kalender 2015

Broby Gamle Skole

Suserupvej 55, 4180 Sorø
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ti-to

14.-16. juli

fredag 11/9
søndag 4/10
fredag 30/10
fredag 20/11
fredag 11/12

fra jubilæet
25 år med HARMONIKA
på Broby Gamle Skole
september 2013
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Bal for de unge på 60
Åbent hus med gæster
Bal for de unge på 60
Bal for de unge på 60
Harmonika med spisning*)

Sommerdage m. harmonika
Bal for de unge på 60
Åbent hus med gæster
Bal for de unge på 60
Harmonika med spisning*)
Julebal for de unge på 60

*) billetbestilling hos Helga 5764 8067
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Førslevspillemændene er gæster ved
åbent hus søndag d. 8. februar kl. 14-17

