Læsø Workshop Dans og musik fra Læsø
lørdag d. 6. april kl. 14 – 23
Broby gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø
Anders Christensen, og ”Læsøgruppen” bestående af
Houle Bækdal, Lene Riis, Ole Jensen og Stefan Groot vil
undervise i dansen og musikken fra Læsø. Nogle kan
muligvis huske Anders Christensen fra gamle dage,
hvor han kom med Anna Juul i hånden og en stak
videobånd under armen. Og så gik dagen med dans og
spil og grin og snak. Helt fantastisk! Det vil vi forsøge
at gøre igen – lige bortset fra at de gamle mennesker er døde. Til gengæld har Anders og de
spillemænd, han har taget med, nået en alder, så det virker helt overbevisende, når de
fortæller om hvad de selv har lært og kan huske om musikken og dansene fra gamle dage.
Dansekursus: Anders underviser i danse fra Læsø, og fortæller om hvordan
indsamlingen foregik dengang. Og selvfølgelig tager han også
videobåndene med.
Spillekursus: Mens Levy Vilsen, én af de sidste spillemænd på Læsø, stadig levede, besøgte
Houle Bækdal ham flere gange, og spille sammen med ham. Alle 4 spillemænd har i mange
år spille den musik, Houle lærte af Levi Vilsen. Hvis man kan tale om læsømusikkens
arvtagere, kommer man ikke uden om ”Læsøgruppen”.
Der kan blive 2 spillekurser. Et for øvede, og et for knap så øvede.
Hvem der skal undervise og hvem der skal spille til dans, og om der bliver undervist i
harmonika eller violin, bestemmer spillemændene selv. Det afhænger at hvem, og hvor
mange, der tilmelder sig.
14 – 16

Musikalsk samvær, fortælling, film. Undervejs kaffepause

16 – 18

Danse- og spilleværksteder

18.30

Middag (øl, vand og vin kan købes)

20 – 23

Bal

Deltagelse koster for hele dagen inkl middag 260 kr, og for medlemmer af
Folkekulturværkstedet 220 kr.
Ved deltagelse kun dele af dagen: eftermiddag, middag, eller bal koster det 100 kr for hver
(80 kr for medlemmer)
Deltagelse i middagen kræver tilmelding senest 2. april til pha@bgsbroby.dk
Støttet af

