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Vestegnens Harmonika Klub
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Generalforsamling
Generalforsamling afholdes tirsdag den 30.04.2019 kl. 18.30
i Glostrup Hallens Restaurant, Stadionvej 80, 2600 Glostrup.
Indkaldelse udsendes primo april 2019.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag fra medlemmerne*
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
10. Valg af 1 revisor
11. Næste års aktiviteter
12. Eventuelt
* Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
indsendes til formanden senest 3 uger før.
Klubben er som sædvanlig vært med 3 håndmadder og en lille én.
Vel mødt!
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Musikskolen SPIL OP
SPIL OP har i løbet af sæsonen rigtig mange aktiviteter. Få inspiration i
aktivitetskalenderen her i bladet eller i SPIL OP programmet.

SPIL "ANDERLEDES" HARMONIKA
m. John Priergaard

den 27.04.2019 kl. 10.00-12.45
i Glostrup Hallen, rum 1-3
At spille andet end traditionel
harmonika udvikler og åbner døre.
Vi skal lære at udnytte
harmonikaens mange muligheder,
kun fantasien sætter grænser.
Niveauet er, så alle kan deltage.
Så vel mødt!

Tilmelding kan ske til Ina Kjelstrup på mobilnr. 2081 7728.

NY SÆSONSTART
Uge 37
Ina Kjelstrup arbejder på et nyt
og spændende SPIL OP program
for sæsonen 2019/2020.
Det nye program udsendes
i august.
På glædeligt gensyn i SPIL OP!

3

Musikskolen SPIL OP
Skriv din historie til
dine børnebørn

den 13. + 14.04.2019 kl. 11-17,
Glostrup Hallen rum 3-4

SKRIVELEGESTUE
for voksne m. Bente Kure
På dette skrivekursus vil der særligt blive lagt vægt på historieskrivning.
Vi vil dykke ned i din eller dine forfædres fortid
- og hente alle de gode beretninger frem!

Tilmelding kan ske til Ina Kjelstrup på mobilnr. 2081 7728.

ROCKHOLDET
Vi harmonika-rocker den
18. marts 2019 med
Øyvind Ougaard kl. 19.00-21.45.
Hold jer endelig ikke tilbage, for der er
altid plads til en spiller mere på
dette nyskabende og dejlige hold.
Sted: Glostrup Hallens Restaurant.
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Indtryk fra kursus "Spela Dragspel" m. Lars Holm

Jeg er netop kommet hjem fra endnu et
super kursus i Glostrup. Det er tredje år jeg
deltager på Lars’s kursus i januar/februar ”Spela Dragspel med Lars Holm”.
Men det startede allerede i 2013, hvor jeg
deltog i Danske Harmonikaspillere’s årlige
kursus, som afholdes hvert år den først uge
i juli måned. Jeg meldte mig til og deltog i
den gruppe, der havde Lars Holm som
lærer. Det kursus har åbnet en helt ny
verden for mig. Lars er en super pædagog
og laver desuden en række dejlige arrangementer, som jeg har haft fornøjelse af at
spille lige siden. Jeg har nu deltaget i 5 år
på dette kursus og har meldt mig til endnu
et ophold i 2019. Jeg glæder mig allerede.
Men Lars medvirker også i Musikskolen
”Spil Op”s program – ”Spela Dragspel
med Lars Holm”. Det er nu tredje gang
jeg deltager og endnu engang har jeg fået

en fantastisk oplevelse. Det er enkelt. Lars
sender noder ud i forvejen og så øver jeg
mig. Jeg synes det lyder hæderligt. Når
dagen så oprinder, spiller vi naturligvis de
melodier vi har modtaget i forvejen, men
inden man ser sig om, har Lars tilført nye
akkorder og nye tips til hvordan man kan
spille det pågældende stykke. Mere sving
over det. Bedre lyd og bedre rytme. Det
lyder fantastisk og alle klapper i deres små
hænder – når de altså ikke spiller :-). Dertil
kommer Lars’s gode historier om de kendte
komponister og Lars Holm’s egne oplevelser i forbindelse med sit lange liv med
harmonikaen. Som jeg nævnte i starten, så
kommer man hjem med nye indtryk, nye
noder, nye arrangementer, ny og forbedret
teknik og ikke mindst samværet med dejlige venner, som deler samme interesse for
god Harmonika musik.
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VERDEN RUNDT MED DIN HARMONIKA
- og Torben Nikolajsen
lørdag den 30.03.2019

Dagkursus
Glostrup Hallen rum 1-5. Kl. 10-16
Forudsætninger: Smil - godt humør lidt nodekendskab/gehør.
Pris 390 kr.
Vi starter i det nordiske tonesprog og bevæger os
længere og længere væk fra hjemstavnen. Vi lægger
til kaj for at hente musikalsk inspiration fra ﬂere af
verdens kontinenter.

og/eller

Aftenhygge

Kl. 17-21 i Glostrup Hallen.
Deltag i en hyggelig aften med god
mad og kursisternes musik.
Alle er velkomne. GRATIS adgang.
Evt. spisning 125 kr. pr. pers.
MENU Skipperlabskovs og is.
Der kan købes øl, vin, vand og kaﬀe til
rimelige priser.

Tilmelding aften arr.

til Per Eisted på gpeisted@youmail.dk
eller på
4364 2287 /2067 3123. Indbetaling på reg.
nr. 1551 konto nr. 0008 023 840.
Husk at angive fulde navn.
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Tilmelding til kurset

til Ina på ina.kjelstrup.vhk@gmail.com
eller på 2081 7728.
Indbetaling på reg. nr. 4260
konto nr. 3457 362.
Husk at angive fulde navn.

2019
18. marts
Rockholdet m. Øyvind Ougaard kl. 19.00-21.45.
Glostrup Hallens Restaurant.
23.+ 24. marts
Opbygning af basspil m. Leif Ernstsen kl. 11-17. Glostrup Hallen,
møderum 1-3.
30. marts
Verden rundt med din harmonika m. Torben Nikolajsen
kl. 10-16. Glostrup Hallen, rum 1-5. Aftenarrangement kl. 17-21. Se s. 7.
1. april
Spil til folkedans m. Knud Kristiansen kl. 19.00-21.45.
Glostrup Hallens Restaurant.
7. april
Forårsmatiné kl. 13.30. Vestervangskolen, Stadionvej 81, 2600 Glostrup.
13+14. april
Arrangement og akkompagnement m. Leif Ernstsen kl. 11-17.
Glostrup Hallen Møderum 1-3.
13.+14. april
Skrivelegestue for voksne m. Bente Kure kl. 11-17.
Glostrup Hallen møderum 3-4.
Påskeferie fra 15.04.-23.04.2019
27. april
Spil "anderledes" harmonika m. John Priergaard kl. 10.00-12.45.
Glostrup Hallen, møderum 1-3.
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30. april
Generalforsamling kl. 18.30. Glostrup Hallens Restaurant,
2600 Glostrup
07.+08. juni
Ishøj Harmonika Festival m. deltagelse af VHK

Uge 37. Sæsonstart
1. oktober
Harmonika Kirkekoncert. Tid og sted oplyses
omkring uge 37, ring eller email til Ina Kjelstrup.
9. oktober
Viseaften Rødovregaard kl. 19.00. Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
1. november
Harmonicafé i Loen kl. 19.30. Rødovregaard, Kirkesvinget 1,
2610 Rødovre
7. december
VHK's Julearrangement. Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

2020
31. Januar
Harmonicafé i Loen kl. 19.30. Rødovregaard, Kirkesvinget 1,
2610 Rødovre
26. februar
Viseaften Rødovregaard kl. 19.00. Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
13. marts
Harmonicafé Rødovregaard kl. 19.30. Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
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VISEAFTEN OKTOBER 2018
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Kursus i Fransk Musette med Kristian Rusbjerg
De kom helt fra Amager, Sæby,
Solbjerg, Faxe Ladeplads, ja hele
Danmark. 12 glade og forventningsfulde
harmonikaspillere, samt en mundharmonikaspiller. Vi startede med en kop
kaﬀe og en ”croissant”, næ, det blev til
wienerbrød, pænt arrangeret af Kristian
og Ina. ”Det skal også være hyggeligt”,
som Ina sagde. Efter en præsentation
af deltagerne, var det tid til at komme i
gang. Noderne var sendt rundt i forvejen, så vi gik straks i gang med Sous les
ponts de Paris eller Under den hvide bro
i Imudico's udgave. Efter timers arbejde
med noden bl.a. med at sætte ﬂere
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accorder på, ændre basgange og
op- og nedgange i diskanten, var det
blevet til et billede af Paris fra 1930med dansesteder der emmede af
musette musik, ost og vin.
Kristian er et overﬂødigshorn med
mange variationer og detaljer at spille
musette på. Intet kan siges at være
sandheden, men det handler om at
turde og udfordre sig selv, indtil hver
især ﬁnder sin egen måde at spille
musette på.
Vi arbejdede i detaljer med: Hvad er en
Fmaj7, Dm7, Gm7, Cdim, hvilke toner
indgår og hvordan kan man tage dem

den 19. og 20. januar 2019, tekst af J. C. Wozniak
i bassen? Kristian gav inspiration til at
kombinere accorder i bassen. Der blev
arbejdet koncentreret med dette. Det var
absolut den bedste måde at brække ﬁngrene på, da disse accorder blev indøvet.
Der var heldigvis pauser undervejs, men
en af pauserne blev brugt på at drøfte
kvintcirklen og bassiden på harmonikaen, de mange træf i Danmark og
harmonikaens fremtid.
Dagen sluttede 16.30 og vi drog hjem.
Jeg ved ikke om alle sov godt, men jeg
drømte om accorder og musette.

Næste dag samledes vi igen til lidt
formiddags hygge. Næste melodi
blev: Forelsket i København. Der
skulle arbejdes med noden, men nu
skulle deltagerne bidrage med de forslag de havde. En spændende proces,
med mange forslag og afprøvninger
undervejs. Vi arbejdede videre med
brudte accorder i diskanten, muligheden for at lægge ﬂere toner under
melodistemmen, samt accordkombinationer i bassen. Vi nåede igennem
melodien, men godt brugte og trætte.
Alle er blevet inspireret og har fået
noget at arbejde videre med.

Foto: Ina Kjelstrup
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OBS! HARMONICAFÉ 15. MARTS 2019

julehygge 2018
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HOLGER DRACHMANN: HOT OR NOT?

Lene Oustrup på tværﬂøjte og Peter
Lorentzen på guitar havde meget at fortælle om Holger Drachmann. Det blev en
ganske underholdende aften med viser,
sange og fortællinger. Nogle af sangene
var gamle kendinge, bl.a. "Se det summer
af sol...." og "Den spillemand snapped...."
Andre viser var ikke så kendte igen, f.eks.
"Smeden og Fanden" og "Marielund".
Mellem de forskellige musikalske indslag,
hørte vi om Holger Drachmanns liv og
virke, samt baggrunden for de enkelte
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viser og sanges tilblivelse. Lene og
Peter krydrede ofte fortællingerne med
sjove anekdoter om Holger Drachmann.
Han levede bestemt ikke et kedeligt liv.
Efter den musikalske del af arrangementet,
var der debat om Holger Drachmanns
berettigelse i dagens Danmark.
Er han stadig værd at beskæftige sig med?
Siger han os stadig noget?
Efter nogle gode debatindlæg var de ﬂeste
af os vist enige om, at han stadig er
HOT og ikke NOT!

VI SES TIL EFTERÅRET

Næste Harmonik-Avis
udkommer efteråret 2019
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