Årsberetning 2013-14
Svendborg Dane- og Spillemandslaug
Svenborglauget har nu spillet til bal i 24 år!
Vi begynder på det 25 år og skal holde jubilæum til næste forår.
Vi holder et medlemstal på omkring de 6o og heraf spiller godt 20 personer.
Ikke alle sammen hele tiden, men vi er normalt mellem 10 og 15 spillemænd, når vi
spiller til bal.
Vore 7 laugsaftener har kørt fint, med god stemning og normalt mellem 20 og 40
dansere.
3 gange har der været spillende gæster til laugsaftenerne. Det var Fynboerne fra
Odense, De Andre fra Årslev og Ulbølle-Hundstrup spillefolkene.
Vi er glade for at få besøg, så vi selv kan danse og for variationens skyld.
Vi har igen været en del ude omkring og spille.
I går var vi i Højby, og det er 3. gang siden sidste generalforsamling.
Så har vi spillet på Kulturmaskinen i Odense, I Nr. Lyndelse og for folkedanserne i
Gudbjerg.
I efteråret var vi på Svendborg Vandrerhjem, hvor vi lavede et shov for 45 slovaker
sammen med en kvadrille fra Taasinge Folkedansere. Det blev til både opvisning og
workshop og var meget festligt.
I Juni var vi en 7-8 mand fra lauget til FestiRibe, hvor vi stod for et danseworkshop
om eftermiddagen og spillede til dans om aftenen.
Vi havde en vellykket majstangsfest med ca 50 deltagere og dagen efter spillede vi
sædvanen tro på torvet i Svendborg.
Her i vinter har spillegruppen haft et lørdagskursus med Tove de Friis fra Fanø, der
lærte os nogle nye sønderhoniger.
Så vil jeg også nævne, at Svendborglauget er med til at arrangere årets store
folkemusikstævne i Højby. Vi er tre, der sidder i gruppen, der arrangerer stævnet, og
så er der laugsmedlemmer, der er med på stævnet som hjælpere.
Tak til alle musikere, for at møde op og spille til øvning, til dans og diverse
arrangementer.
Tak til danserne for at komme og danse til vores musik.
Og tak til dem i lauget, der arbejder for at Svendborg kan have et åbent
spillemandslaug, hvor alle, der har lyst, kan komme og spille folkemusik, og hvor
folk, der gerne vil danse, kan komme gratis ind og få sig en svingom og noget
hyggeligt samvær.
Ole Ryge

