
Læsø workshop og bal 

2. september kl 14 - 23  

på Broby Gamle Skole 

Suserupvej 55, Broby, Sorø 

 

 

 

Anders Christensen, og en Bajads Duo bestående af Ole Jensen og Judy Ryslander med Lasse 

Væver fra Læsø  vil undervise i dansen og musikken fra Læsø. Anders Christensen og de 

spillemænd, han har taget med, fortæller om, hvad de selv har lært gennem deres mange 

tidligere besøg på Læsø hos de lokale spillemænd og dansere, og kan huske om musikken og 

dansene fra gamle dage. Vi kom fra starten af 80’erne en del på Læsø, foretog indsamlinger 

hos traditionsspillemænd og dansere. Vi afholdt kurser og spillede til en del fester og baller 

deroppe. Udelukkende den traditionelle Læsømusik. 

Inden for dansk spillemandsmusik og folkedans indtager Læsø og andre øer en særstilling, idet 

den levende spillemands-tradition er bevaret helt op til nutiden med sit eget særpræg. 

Dansemusikken på Læsø er næsten udelukkende blevet spillet på violin. Melodierne er lært 

efter gehør og er blevet ført videre fra generation til generation i nogle få slægter på Læsø. 

Musikken har musikalske tonale træk, der har rødder i en gammel musikopfattelse. 

Dansekursus: Anders underviser i danse fra Læsø, og fortæller om hvordan indsamlingen 

foregik dengang. Og selvfølgelig tager Anders også videooptagelserne fra dengang med. 

Spillekursus: Mens Levy Vilsen, en af de sidste spillemænd på Læsø, stadig levede, besøgte Ole 

og Anders ham flere gange, og spillede sammen med ham. Begge spillemænd har i mange år 

spille den musik, de lærte af Levi Vilsen. 

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. 

Vi ser frem til en forrygende balaften, hvor vi kommer rundt i hele repertoiret. Vestenom, 

rundtenom, forkert vals og polka, rejlænder, jyskfynsk, hopsa, og de små særlige pardanse. 

Petersen og Enkelt kæde, Kontra, Sekstur, og den store Ottemandsdans med otte par, 

Enkemandsdans, den gamle Totur og Tretur, Norsk Fjeldmarch og mange flere, hvis vi kan nå 

dem alle. Vi har 50 numre på sætlisten, så ingen danseben bør sidde og sove. 

Program 

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 

Priser:  Eftermiddag 100 kr, 80 kr for medlemmer,  Aften/Bal  110 kr, 90 kr for medlemmer 

Middag 120 kr. 

Tilmelding for middag senest 31 august  til pha@bgsbroby.dk med forudbetaling til MobilePay, 

8480XR, Folkekulturværkstedet, med oplysning om deltagere og hvad betalingen omfatter. 


