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Musikalsk samvær og bal med vestjysk spillemandstradition 
Lørdag den 22. april kl. 14 - 23 

Lilian og Gitte Vammen er hovedat-

traktionen denne dag, hvor det er 

lykkedes Folkekulturværkstedet at få 

besøg af disse levende efterkommere af 

en navnkundig spillemandsfamilie, som i 

fire generationer har plejet og udfoldet et 

særegent musikalsk sprog. Lilian Vam-

men er datter af Thomas Ingolf Sørensen, 

hvis bedstefars bror var den legendariske 

spillemand Peder Pøhl. De har i en år-

række spillet sammen i duoen 

’Lyngtotterne’ og har gennem hele deres 

voksne liv spillet til baller sammen med 

Lilians far, Thomas Ingolf Sørensen, og 

hans fætter, Helge Sørensen. Lilian er en 

fin harmonikaspiller og spiller dette 

vestjyske repertoire med stor energi og 

kraft, og Gitte lægger en solid bund på 

klaver.  

Hedeselskabet vil supplere og består af 

Jeppe Nørgaard og Steen Jagd, begge 

violin, og Vagn Dahl Hansen, klaver, 

der alle tre har rødder i den vestjyske tra-

dition og har arbejdet dermed i Folke-

musikhuset i Hogager og spillet med flere 

vestjyske traditionelle spillemænd. De har 

spillet til adskillige baller de sidste par år, 

herunder også dobbeltbal med Gitte og 

Lilian.   

Anders Christensen, folklorist og magis-

ter, er også vestjyde og har skrevet spe-

ciale og adskillige artikler om spille-

mandsfamiliens tradition.  

Anders vil sammen med Lilian og Gitte 

fortælle om spillemandsfamilien og dens 

tradition og give prøver på det vestjyske 

spille- og danserepertoire.  

I en workshop vil interesserede spille-

glade kunne lære at spille nogle vestjyske 

melodier med det specielle taw’, som er 

familiens særkende. 

Og Anders vil lære danserne det særlige 

vestjyske trit med underdeling, at træde 

en hopsa af og de karakteristiske danse 

som trekant, firtur og sløjfe.  

Ballet om aftenen med de to orkestre vil 

derfor kunne blive en enestående musik- 

og baloplevelse for både trænede og nye 

dansere og for interesserede tilhørere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program  

14-16 Musikalsk samvær, fortælling, 

eksempler  

16-18 Danse- og spilleworkshop                                                     

18.30 Middag 

20-23 Bal med to orkestre  

Priser 

Eftermiddagen 100 kr. med kaffe 

Ballet 100 kr. 

Middag 60 kr.  

Foto Køge Spillemendsforening 

Foto Ole Ugilt Larsen 


