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B and The Blue Five
spiller sammen med

Paxtons

til Åbent Hus
på Broby Gamle Skole
søndag 27. september 2009 kl.14-17
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Jeg fandt tilfældigvis en lap papir med nedenstående sang som Søren har skrevet og
sat musik til - en sang der minder os om en
tid, hvor der blev tænkt over og arbejdet med
fællesskaber – noget der optog Søren og
gjorde ham til en rigtig højskolelærer. Det
gjorde ondt da Skælskør Folkehøjskole ikke
længere mente de havde brug for ham

Jørgen From Andersen
Broby Gamle Skole

Søren Bregendahl 1939 -2009
Natten efter Sankt Hans aften sov Søren
Bregendahl ind efter nogen tids sygdom.
Ved årsskiftet modtog mange af os Sørens
originale og personlige nytårshilsen som vi
hvert år så frem til. I år var det blade fra hans
kalender med glimt af alle hans aftaler og
gøremål. Søren havde meget der skulle gøres
og gives.
Søren gav så meget
Sammen med Finn gav han folkekulturen et
fristed og grosted på Skælskør Folkehøjskole
Han gav Broby Gamle Skole en flyvende
start da han med en flok højskoleelever indviede salen med åbent hus en kold februardag for 25 år siden
Han gav os Hartvig og Ottomine
Han gav os sange og toner på harmonika og
klaver
Han gav os sig selv.

KOLLEKTIVETS AFTENSANG
Alle dagens kontroverser er forbi
og den sidste kværulant er klappet i
alt er fryd og gammen.
Vi er alle sammen
samlet i en fælles harmoni.
Der er en der læser op af gamle bø’er
medens andre spiller kort og melder klør
en ry’er på cigar.
En gør grejet klar
Han skal ud og fiske i Skælskør
Vi har skændtes, diskuteret, rakket ned,
Vi har maset med hinanden, med os selv.
Hvad kan det mon være,
grunden til det svære
ved at leve som vi gerne vil?
Det’ det vi er, det vi tænker, det vi si’r
Det vi gør, det vi ta’r og de vi gi’r.
det svære ved det hele
er at kunne dele
ud til alle andre af sig selv.
Tekst og melodi: Søren Bregendahl

Åbent hus med
”B and the Blue Five”
og ”Paxtons”
Søndag den 27. september 2009
kl. 14 -17
Gratis adgang
Kaffe og kringle 25 kr.

Åbent hus arrangementet i september bliver
en eftermiddag, hvor der sættes fokus på den
folkelig amerikanske musiktradition, der mere end noget andet har påvirket danskernes
musikforståelse i de sidste hundrede år..
B and the Blue Five….
spiller en blanding af jazz, blues og latininspireret musik. Publikum inviteres naturligvis til at lytte til orkestret, imens de nyder en
kop kaffe eller øl, men har man lyst til at røre
træbenet, bliver der også mulighed for at tage
sig en svingom.
B and the Blue Five er:
Bi Gram, vokal;
Carsten Birkbøll,
guitar; Walther Mortensen,
trommer; Peter Andersen, el-klaver;
Kurt Rasmussen, bas;
Per Knudsen, tenorsax

Paxtons ….
tager udgangspunkt i amerikansk folkemusik
fra 1960’erne. De fleste af sangene synges på
engelsk, men ikke udelukkende, for flere af
de engelske tekster er blevet oversat/gendigtet, så de nu synges på dansk.
Samtidig betyder sammensætningen af instrumenter, at gruppens lyd bliver helt dens
egen.
Paxtons er:
Preben Glud Holm, guitar og sang;
Klaus Helsøe, harmonika og sang;
Rudi Sørensen, guitar, el-bas og sang
Carsten Arim på afrikansk tromme.
Eftermiddagens program
kl. 14.00 Paxtons
Amerikanske sange fra 1960’erne
kl. 15.00 Kaffepause
kl. 15.20 B and the Blue Five spiller
jazz, blues og latin – der bliver
mulighed for dans
kl. 17.00 Tak for i dag
Øl, vand, vin, kaffe og kage kan købes til
billige priser
Gratis adgang

Musiktanker
med
Mette Kathrine Jensen
og
Carl Erik Lundgaard

Onsdag d. 21. oktober
kl. 19:30
Entré 40 kr

Et underholdende, oplysende og debatskabende foredrag med meninger, erfaringer,
mange historier fra virkeligheden (og nærmeste omegn) og masser af musik.
I september 1998 startede folkemusikuddannelsen på Det Fynske Musikkonservatorium
i Odense. Noget af et eksperiment. Kan man
virkelig vidergive og viderudvikle “et folkeliv” ved at proppe det ind på en undervisningsinstitution.
Mette Kathrine Jensen nærmer sig en afslutning på sin uddannelse som folkemusiker
(Juni 07). Igennem alle årene har Carl Erik
Lundgaard været hendes hovedfagsunderviser på harmonika. Forløbet har givet anledning til et væld af musiktanker om:

mester/lærling
tradition/fornyelse
ung/gammel
det enkle/det komplicerede
hjertet/hjernen
på gulvet/på scenen
folkeliv/institution

Mester/lærlinge begrebet er velkendt i uddannelsessammenhænge. Kan det anvendes

i forbindelse med en folkemusikuddannelse?
Hvordan vidergiver man historier,
oplevelser, billeder og følelser i musik?
Traditionen går tusinde år tilbage.
Er tradition noget fastlåst?
Er tradition nutidig?
Kan man bevare tradition ihjel? Kan man
forny tradition ihjel?
Er der forskel på musik fra scenen og musik
på gulvet?
Er folkemusik en genre eller en livsmåde?
Er musik bedst når der kan tjenes penge på
den?
Hvad er advanceret, det enkle eller det komplicerede? Rammer musik stærkest, når
det rammer hjertet eller hjernen?
Disse og mange flere spørgsmål er nødvendige at komme rundt om i en musikuddannelse.
Men først og fremmest skal der spilles og
fortælles.
Således også i MUSIKTANKER.

Dansekursus og bal
med
Oksbøl-gruppen.

lørdag 28. november
14-17 Dansekursus
17:30 Spisning
19:30 Bal

120 kr. for hele dagen
50 kr. for ballet

Oksbøl-gruppen består af Gunner Friis og
Bjarke Østerby på violin, Margit Schmykker
på klaver og Inge Østerby på trækbasun.
Vi spiller musik efter de legendariske Tinusbrødre fra Oksbøl, også kendt som ”Æ Tinusser”, og alle de melodier vi spiller, er melodier som vi har hørt på gamle båndoptagelser med ”Æ Tinusser”. Det er primært polka,
vals, hopsa og en del af de specielle par- og
turdanse som blev brugt på Oksbøl-egnen.
Oksbøl-gruppen har efterhånden eksisteret i
mange år, og har sit udspring i Århus Folkemusikhus, hvor den startede som en interessegruppe med Gunner Friis i spidsen. Der har
gennem tiden været skiftende besætning i
gruppen, men vi er nu endt med at have den
originale Tinus-besætning – dog med to violiner. Det er på ingen måde vores hensigt at
være et kopiband af ”Æ Tinusser”, for den
måde de beherskede deres instrumenter på,
vil vi aldrig kunne leve op til. Alligevel er
der mange som synes, at vi lyder ligesom
dem, og det skyldes jo nok den lidt mærkværdige instrumentbesætning – violin, klaver
og trækbasun.
Hvis Tinus-brødrene skulle være ukendte for
nogen, så var det tre brødre fra Oksbøl-egnen
- Hans, Karl og Ejnar Nielsen, som ved siden
af deres almindelige arbejde spillede til de
fleste af egnens fester og foreningsballer fra
1930 til slutningen af 1960`erne.
Hans lærte at spille violin af sin far Andreas
Martinus Nielsen, kaldet Tinus, som var spil

lemand på egnen, og kom med ham ud at
spille, og siden kom de to yngre brødre ud at
spille med Hans. Populært blev de kaldt” Æ
Tinusser” efter deres far.
Deres repertoire var farens traditionelle melodier, marcher, operettemelodier og tidens
populære schlagere.
I midten af 1960´erne begyndte ”Æ Tinusser” at trappe ned med spilleriet, efterhånden
som det meste musik skulle være elektrisk
forstærket og på engelsk.
I 1970´erne fik brødrene et ”come back”, da
interesse for folkemusikken blomstrede igen,
og de fortsatte med at spille til deres død –
Karl i 1983, Ejnar i 1984 og Hans i 1995.
Oksbøl-gruppens bal vil være et traditionelt
spillemandsbal, men til forskel fra ”Æ Tinusser” spiller vi ikke de gamle operettemelodier og de gamle schlagere.
Eftermiddagens kursus vil komme til at bestå
af en kort gennemgang af nogle af de mere
specielle danse fra Oksbøl-egnen, som
f.eks.”Så vender vi æ røv te´ æ dar”, ”Trojka”, ”Mølleturen” m.m.
Der udover vil vi også fortælle lidt om ”Æ
Tinusser” og deres musik

De Splittergale
slår sig løs
Lørdag d. 21. november
Kl 19:30
Entré 50 kr.

Af gruppens historie:

Orkestret ledes af Jacob Hogrebe.
I 1990 startede han sammen med
sin musikalske makker Ole Jensen
et folkedans- og sammenspilshold på Galloskolen i Århus. Efter at have øvet en måned, var det lille orkester klar til at optræde i
caféen på psykiatrisk hospital.
Her fødtes navnet, De Splittergale.

I foråret 1991 drog orkestret på den
første turné. Turen gik til forskellige institutioner og fængsler fra Jylland til
Fyn og Sjælland. Her er gruppen fotograferet foran Broby Folkekulturværksted ved Sorø.

læs videre på www.desplittergale.dk

Børne/Unge/Ballader
Lørdag 7/11 – søndag 8/11

Ring/mail efter tilmeldingsbrev
Tlf.: 5764 8362
fkv@bgsbroby.dk
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Referat af Generalforsamling i

Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole

28. Marts 2009 kl. 15.00

Valg af dirigent
Per Bille blev valgt som dirigent.
Preben Glud Holm blev valgt som referent.
Beretning ved bestyrelsen
Formanden gennemgik de forskellige aktiviteter og
bad i den forbindelse de tilstedeværende om at supplere.
Harmonikagruppen: Der er 2 ugentlige spilledage,
nemlig tirsdag og onsdag. Der inviteres til spisning
2 gange om året, og 6 gange om året er der bal for de
unge på 60. Helga supplerede med, at der også blev
inviteret til åbent hus med gæster og at man p.t. er
47 aktive medlemmer. Hun takkede for et godt
samarbejde.
Børne og ungeballadegruppen: Der afholdes 2 sammenkomster om året, nemlig forår og efterår. De er
begge godt besøgt. Det blev nævnt, at de gamle børn
er blevet voksne, og at nogle af dem har forladt miljøet. Per fastslog, at de havde fået en god ballast
med herfra, som de må - og sikkert vil - give tilbage
til folkekulturen.
Falsterpiben: De er nu inde under FKV. De kommer
og øver, og de optræder flere steder. Det er lønnet.
Kenneth oplyste, at man også deltager i en del ulønnede arrangementer. Han henviste i den forbindelse
til vores blad. De unge har dannet en gruppe “ Brunt
og Brændt”, og de har egne opgaver bl.a. med ild.
Årets hovedarrangement er på Vorupgård. Der er
mange aktiviteter.
Jørgen opfordrede til at tage kontakt til Spøttrup
borg angående middelalderarrangement.
Fortællehuset/Republikken: Per oplyste, at der er
afholdt de traditionelle forårs og efterårsjævndøgnsfester. Per fortalte om Fortællehuset, hvor man fortæller historier med udgangspunkt i egne oplevelser.
Han savnede lokale folk og håbede på fællesarrangementer med dem og bl.a. folk fra Albertslund. Der
er følere ude m.h.t. de kommende jubilæumsaktiviteter.
Sommerugerne: Balladens ild foregik i Republikken,
harmonikadagene fandt sted på skolen og det samme
gjorde sangugen. Preben nævnte lidt om sangugens
forløb, og at der ikke var planlagt en sanguge i 2009.
Balladeskolens arrangement var blevet aflyst, og det
samme var Benny’s musikuge. Det var på grund af
manglende tilslutning.
Jørgen nævnte, at pressen er meget opmærksom på
BGS.
Thybalbogen: Bogen var blevet præsenteret ved en
fest. Overskud fra bogen går til FKV.

Åbent Folkemusikhus: Var med harmonikagruppen.
Der afholdtes jubilæum den 20. August. I denne
forbindelse nævnte Helga Ringstedblæserne.
Folkekulturværkstedet: Jørgen nævnte at der vil blive afholdt jubilæumsarrangement for Folkekulturværkstedet, idet FKV først startede efter tilflytningen til BGS.
Sanggruppen: Jørgen omtalte et arrangement i Århus, hvor bl.a. Dennis Mogensen deltog. Emnet var
Perletand og hans musik.
Basseralle: Der blev afholdt Basseralleaften sidste
forår.
Benny E sangbog: Sange om Dyr. Der er produceret
CD og billedsangbog.
Benny E arkivgruppe: Der er konstitueret en arkivgruppe med det formål at bevare Benny E’s musik
m.m.. Gruppen består af Gerd, Cecilie, Dennis og
Jørgen.
Ballade 86: Startede som selvstændig gruppe i 1986
i Skælskør. Økonomien er nu under FKV, som “scorer” over/underskud. Budget 40000 kr.
Balladeskolen ved Leif Warmark: Er nu en del af
FKV. Se deres hjemmeside.
Bladet: Der er udkommet 2 numre i år. Indhold skal
være mere fremadrettet end tilbageskuende. Jørgen
så frem til indlæg.
Hjemmesiden: Jørgen nævnte problemer, men påtager sig ansvaret. Alt hvad der skal på hjemmesiden
bedes fremover sendt til Poul.
Formanden sluttede sin beretning af med at rose
bestyrelsen for fint og effektivt arbejde. Han antydede ironisk, at det kan blive bedre.
Kommentarer til formandens beretning: Per nævnte,
at FKV er “Jørgens barn”, og at han holder sammen
på det hele. Han syntes vi skulle takke Jørgen. Det
var der stor enighed om (applaus)
Regnskab og budget ved kassereren
Jørgen gennemgik regnskabet. (der henvises til det
trykte regnskabsarkark).
Revisorerne kunne godkende regnskabet. .Jørgen
gennemgik budgettet. Det blev nævnt, at enkelte
tilskud er bortfaldet - bl.a. det kommunale tilskud til
sommerugerne.
Eventuelle forslag
Der var ingen indkomne forslag
Den nye bestyrelse blev:
Jørgen Andersen formand
Poul Høgh Andersen kasserer
Per Bille
Thomas Roos
Preben Glud Holm
Revisorer blev:
Suppleanter blev:
Lene Malmstrøm
Hans Mortensen
Lone Severinsen
Kenneth Staben

Kalender for Folkekulturværkstedet 2009/10
2009

fredag 11/9
19:30
søndag 27/9
14-17
fredag 9/10
19:30
onsdag 21/10
19:30
søndag 25/10
14-17
lør-søn 7/11-8/11
fredag 20/11
18-24
lørdag 21/11
19:30
lørdag 28/11
14-23
fredag 11/12
19:30

Bal for de unge på 60
5764 8067
ÅBENT HUS MED Paxtons og B and the Blue Five
Bal for de unge på 60
5764 8067
Musiktanker med Mette Kathrine og Carl Erik
5764 8362
Åbent hus med harmonika og San Antonio Band
5764 8067
BørneUngeballade
5764 8362
Harmonika med spisning
5764 8067
En aften med De Splittergale
5764 8382
Dansekursus og bal med Oksbølgruppen
5764 8382
Julebal for de unge på 60
5764 8067

fredag 15/1
fre-søn 29-31/1
fredag 12/2
søndag 7/3
fredag 26/4
fredag 9/4

Bal for de unge på 60
Balladeseminar
Bal for de unge på 60
Åbent hus med harmonika
Bal for de unge på 60
Harmonika med spisning

2010

19:30
19:30
14-17
19:30
18-24

5764 8067
5784 9095
5764 8067
5764 8067
5764 8067
5764 8067

Harmonikagruppen Inviterer til åbent hus med

San Antonio Band

Søndag den 25. oktober 2009 kl. 14.00 – 17.00

Swingende
country
Gamle
slagere

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET BROBY GAMLE SKOLE
Suserupvej 55, 4180 Sorø Tlf.: 5764 8362 Giro 2400499
Hjemmeside: www.bgsbroby.dk Email.: fkv@bgsbroby.dk
Ansv. for denne udsendelse: Jørgen From Andersen

