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Næste Harmonik-Avis 
udkommer efteråret 2020

HARMONIK-AVISEN

1

                         Forår 2020      

Vestegnens Harmonika Klub

HARMONIK-AVISEN

Claus Edlev fra trioen "I Peters fodspor"
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"KOM I GANG FEST" 

Musikskolen SPIL OP

Den 26. september 2020 kl. 13.30 

i Glostrup Hallen, Glostrup.

På grund af Corona-situationen har vi 

som så mange andre været nødt til at    

afl yse mange af vores arrangementer, 

bl.a. Forårsmatineen i år. Derfor synes vi, 

at det kunne være en god idé, at grupper

og elever i SPIL OP i stedet mødes i 

september til en hyggelig musikalsk 

kom-igang-eftermiddag, hvor vi spiller 

og synger sammen og for hinanden. 

Ægtefæller er naturligvis meget

velkomne. Mere om arrangementet 

senere.

24. Oktober 2020
Den lørdag sommertiden slutter, 

afholdes der Kulturnat i Glostrup. 

Når mørket falder på, blændes der op 

for et væld af aktiviteter i bymidten 

arrangeret af foreninger,  erhvervs-

drivende og Kommunen.

Vi skal spille i Glostrups nye medborgerhus på kulturnatten. 

Nærmere oplysninger herom senere.
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  Musikskole                   SPIL OP 

Lars Holm?

Øyvind Ougaard?

Torben Nikolajsen?

Kristian Rusbjerg!

Torild Aasen.....

John Priergaard?

Leif Ernstsen?

Nisse Torbjørn!

Bodil Hogrefe?

Bente Kure??Januar!!
September?

Debatafteen?

Februar????

    Der arbejdes koncentreret på det nye SPIL OP program for sæson                           

2020/2021, som udkommer i juli/august 2020 - så glæd jer!!!



23.+24. maj
Skriv, skriv  m. Bente Kure  kl. 11.00-17.00.  
Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene.

Uge 36. Sæsonstart

26. September 
Spiller-komsammen
Glostrup Hallen kl. 13.30
Stadionvej 80, 2600 Glostrup

7. oktober.
Viseaften 
Rødovregaard kl. 19.00
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

21. oktober
Debataften m. Bente Kure og Leif Ernstsen
Kl. 19.30. Glostrup Hallens Restaurant, 
Stadionvej 80, 2600 Glostrup

24. oktober. 
Glostrup Kulturnat
Se omtale her i avisen.

30. oktober
Harmonicafé 
Loen kl. 19.30. 
Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

4. November
Debataften m. Øyvind Ougaard
Kl. 19.30. Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene.

14. November
Peter Nielsen længe leve
Kl. 14.00 i Loen på Rødovregaard,  
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovregaard
Se omtale her i avisen

5. december
VHK's Julearrangement
kl. 11.15-16.30 i Kostalden, Rødovregaard, 
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

16. december
Fyraftens-julekoncert 
m. Bente Kure og Leif Ernstsen 
kl. 17.00-19.30, Loen på Rødovregaard, 
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

2021
 
29. Januar
Harmonicafé 
på Rødovregård. Kirkesvinget 1, 
2610 Rødovre.

17. februar
Viseaften 
på Rødovregård. Kirkesvinget 1, 
2610 Rødovre

12. marts
Harmonicafé 
på Rødovregaard. Kirkesvinget 1, 
2610 Rødovre
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Fredag d. 31. Januar 2020 kunne det have været 

Peter Nielsens 90 års fødselsdag.Vi har ikke Peter 

iblandt os mere, men minderne, dem har vi lov at 

ha´. Harmonicafeen denne fredag aften i Loen på 

Rødovregård stod derfor i Peter Nielsens tegn. En 

masse mennesker var mødt op og Bodil Hogrefe 

havde sammen med VHK samlet en buket med 

nogle af de mange melodier, som Peter igennem 

mange år har arrangeret for harmonikaorkester. 

Det var en rigtig hyggelig aften, hvor 

vi fi k mulighed for at synge med på 

mange af de gode gamle sange. Der 

var forskellige grupper fra Vestegnens 

Harmonika Klub, som spillede til. Ind 

imellem hørte vi også musik kompo-

neret af Peter Nielsen, som vi ikke 

havde hørt før. Et af numrene blev 

fremført af Claus Edlev. Et ”vildt” 

nummer, hvor der var fuld tryk på. 

Utroligt at det kunne lade sig gøre. 

Jeg tror ikke at der var én eneste tan-

gent, som ikke blev rørt.

I "Peters fodspor", Bodil Hogrefe, Ina Kjelstrup og Claus Edlev, gav nogle numre som 

Peter Nilsen havde komponeret. Vi fi k også en uropførelse af et orkester nummer som 

Bodil Hogrefe havde komponeret. Det hele blev kædet sammen med en masse anekdo-

ter om Peter Nielsen´s tid som komponist, harmonikalærer og orkesterleder. Der mang-

lede heller ikke noget til ganen. Der var mulighed for at købe kaff e og lagkage plus div. 

drikkevare. En rigtig hyggelig aften. Et fl ot arrangement.

                                                                                      Mange harmonika hilsner Poul P.  

     PETER NIELSEN LÆNGE LEVE !
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Peter Nielsens datter, Bodil Hogrefe, 

og Ina Kjelstrup bandt aftenen og de 

forskellige musikindslag fl ot sammen 

ved at fortælle lidt om Peter Nielsen 

imellem numrene.

 

OBS!
 Lørdag den 14. november 2020 kl. 14.00

i Loen på Rødovregaard

inviterer vi til en musikalsk eftermiddag

  med Peter Nielsen i centrum.

Kaff e, kage, øl og vand kan købes. Gratis adgang.

Peter Nielsen hænger på 

væggen og lytter med :-)
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Den som sædvanligt veloplagte Lars 

Holm førte de 12 kursister igennem 

svensk dragspelshistorie og 

dragspelskunger, med udgangspunkt 

i Bo Nybergs tre bøger om emnet, 

og tilhørende Cd`er.

Under morgenkaff en hørte vi 

rekonstruerede lydfi ler konstrueret ud 

fra viden om det over 100 år gamle, 

magdeburginstrumentets opbygning 

og stemmemateriale. Derefter gik vi til 

instrumenterne for at spille de 15 

 udleverede melodier,  disse  var et 

 udpluk  fra  Cd´erne. Melodierne var  i 

forskellige sværhedsgrader og genrer. 

Vals, hambo, march, scottish og Tico 

Tico. Vi hørte Cd´erne, trods alt, sædvan-

ligvis efter at vi selv havde spillet dem. 

Det var vist for ikke at demotivere 

kursisterne unødigt. Melodier blev 

gennemgået, og Lars kom med forslag 

til ændringer og nuancer for at gøre 

musikken mere varieret og spændende

at spille og høre på.  

Når  Lars fornemmede, at noget det var 

svært, beroligede han sine kursister med 

” ingen fara”.  Det blev sagt mere end en 

gang. Flettet ind mellem noderne fortalte 

Lars som sædvanligt spændende anek-

doter om de svenske draspelkunger og 

komponister. Om de enkeltes 

specialiteter, spillestil og favoritgenrer, 

om hvordan man til tider ”lånte” nogle 

sekvenser, eller nodelinjer fra hinanden. 

Som derfor kunne ende i retssager, og 

tvister om rettigheder.  

            Weekendkursus "Dragspelshistoria" 
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Efter 2. Verdenskrig havde dragspelet i 

Sverige nemlig sin storhedstid. Og som 

dragspelkunge i denne periode, kunne 

man faktisk leve rimeligt godt i Sverige 

som komponist, ved pladeindspilninger 

og på scenen. 

En sjov lille detalje vedr. instrument 

opbygning var, at tidligt i 1900-tallet 

var det ikke fi nt at spille på knapper, 

derfor blev der bygget et piano snyde 

manual på instrumentet, foran knap-

perne. Det ses på billeder af  Frosini 

og Eric Gylling m.fl .

Vi kom ikke udenom Mogens 

Ellegaards tidlige virke, da han 

vel  har haft stor indfl ydelse på Lars                        

Holm, og fordi han sikkert har været 

optaget af hvad der skete i Sverige.

Det var jo her de store harmonika-

spillere udfoldede sig. ”Mine tidligere 

synder”, som han selv siger i et radio-

program med Lars Holm fra 1970'erne, 

var at spille underholdningsmusik. 

Senere bevægede Mogens Ellegaard 

sig i en anden musikalsk retning. 

Vi havde et spændende weekendkursus 

under hyggelige former, med kaff e

pauser, frokost og hyggelige 

omgangsformer. En ny kursist hos Lars 

Holm skrev stikord som:  Engagement, 

inspiration, gode ideer, formidling og 

atmosfære. Dette og mere til, er godt 

at tage med sig.

                      

                                          Jørgen K.J.

                   med Lars Holm februar 2020
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   Italiensk for øvede med Kristian Rusbjerg .........

 

I weekenden d. 25/26 januar 2020 
underviste Kristian Rusbjerg i 
Frosini musik. 

Kristian er for indeværende nok 
den mest populære harmonika-
spiller i Danmark. 

Han deltager ofte i 
Mariehavens 
arrangementer og 
sammen med Peter 
Vest rundt om i 
Danmark. 

Derudover er han 
med i fl ere orkestre, 
som for eksem-
pel Tyrolerbandet, 
Strings & Buttons, 
Rusbjerg og Venndt. 
Listen er alenlang. 

Desuden har han lavet en række 
populære podcasts sammen med 
Øyvind Ougaard, der underviser 
i Rock for Harmonika i Spil Op. 
Læs mere om ham på websitet 
Kristianrusbjerg.dk. 

Pietro Frosini er muligvis den 
komponist, der har lavet de fl este 
arrangementer for harmonika 
gennem tiderne. 

Herhjemme kender de fl este 
harmonikaspillere ham for 

f.eks. Olive Blossoms, 
Hot fi ngers, Bel Viso 

og Jolly Caballero. 

Pietro Frosini 
blev født på 
Sicilien i 1885 
og begyndte at 
spille harmonika 
som seksårig og 
blev tidligt udråbt 

som harmonika-
virtuos. 

Han fl yttede til USA 
i 1905, hvor han, ud over 

egne kompositioner, lavede 
utallige transskriptioner af 
populærklassiske numre.
  
Den første optagelse af ham 
er fra 1907. 
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Pietro Frosini døde i 1951, 
66 år gammel. 

Kristians interesse for Pietro 
Frosini startede meget tidligt i 
hans karriere, hvor han 
sammen med Søren Brix 
har indspillet fl ere numre 
af Frosini på CD’en 
”The R'n'B Project”.   

På kurset startede 
Kristian med at 
undervise i 
nummeret 
”Bel Fiore”, som 
man kan høre på 
Youtube med 
Kristian og Venndt 
i Mariehaven. 

Bel Fiore er en typisk 
italiensk tarantelle, som 
gerne spilles hurtigt. Men som 
også går fi nt i moderat 
tempo. 

Bel Fiore må kaldes halvsvært 
selv for øvede amatører. 

Det skal siges at vi var blevet 
advaret i introduktionen til 
kurset!  

Den blev dog gennemgået i 
langsomt tempo, så vi alle 

kunne være med.  

Dagen efter gennem-
gik vi Bel Viso, 
som de fl este af 
deltagerne 
kendte. 

Det var en 
fornøjelse at 
opleve Kristians 
tålmodighed og 

smittende 
engagement. 

Og vi var pænt brugte, 
da vi gik hjem.  

             Tekst:

            Uff e H.

 et Pietro Frosini kursus den 25. og 26. januar 2020


