Samspilssucces
Det begyndte lidt kikset!
- og heldigvis for det.
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Bedst som 15
harmonikaspillere var ved
at pakke harmonikaerne
ud og i gang med at
dække bord, mødte en
”syerske” op.
”Her har vi syet hver
onsdag i årevis”, sagde
hun meget bestemt. Der var ingen tvivl om, at hun mente: ”I har taget vores lokale,
kan I så se at komme ud!”
Hurtigt fik vi pakket sammen, og med pedellens accept flyttet fra håndarbejdslokalet
og ind i kantinen. Der var åbenbart sket en misforståelse et sted. Det er jo sådan at
alle klubbens aktiviteter på skolen bliver aftalt ved undervisningens start efter
sommerferien. Denne onsdag aften i marts var det altså et halvt år siden, og noget
var gået helt galt.
Nå, pyt med det.
Det vrimlede ind
Mens flytteaktiviteterne stod på kom der flere spilleglade mennesker, og da vi blev
klar til at gå i gang, var vi 30 spillere og tre tilhørere. I bestyrelsen er vi enige om, at vi
aldrig har set så mange mennesker til en samspilsaften, - og flere af os har spillet i
klubben i omkring 15 år!
Det var helt
overvældende og
fantastisk dejligt. Helle
styrtede rundt med
ekstra noder og
samspilsmapper. Og var
der nu kager nok?
Som harmonikaspillere
med kasser,
nodestativer og overtøj
fylder vi en del. Når der
så også skal dækkes op
til kaffe og kage og være
lidt plads til at bevæge
sig rundt, så er
håndarbejdslokalet for

lille og kantinen slet ikke for stor.
Så intet ondt ord om den misforståelse. Vi fik blot flyttet lokale fem – ti minutter før det
var blevet nødvendigt.
Samspilsmappen
Helle har det sidste års tid arbejdet på en samspilsmappe. En samling noder, som
alle har, og som gør det sjovt at spille, uanset spilleerfaring. Mange melodier er i flere
stemmer. Det betyder, at man kan udfordre sig selv ved at spille en anden eller tredje
stemme, - enten på selve aftenen eller derhjemme. Dertil kommer – tror jeg - at hun
lige nu prøver at lære mange hold at ”smide skidt på”, - dvs. at spille akkorder ud fra
becifringer. En god øvelse, hvis man bliver udsat for at skulle spille en melodi, man
ikke kender. Desuden lyder det som regel bedre, jo flere stemmer, der er på…
Samspilsmappen starter med de lettere noder, og efterhånden som man bladrer i den
bliver noderne vanskeligere og vanskeligere. Mit håb er, at de knap så erfarne
harmonikaspillere oplever den stigende sværhedsgrad som en udfordring, og ikke
som en stopklods. Under alle omstændigheder er det en god ting, at man kan
forberede sig på aftenens melodier/noder.
Når tredive spillere får en melodi til at ”køre” – uanset om noden er let eller svær – får
både spillerne og tilhørerne en dejlig oplevelse med hjem.
Fra ”Vals-ett” til ”Kald det kærlighed”
Repertoiret spænder vidt. Den første melodi ”Valls-ett” er fra Lars Holms lærebog
”Spela Dragspel”. Den er enkelt bygget op, ukendt for de fleste, men lyder fint i flere

stemmer. ”Perleporten” er kendt af mange, men i samspilsmappen kun i en stemme.
Det giver mulighed for at smide lidt skidt på, eller måske improvisere… Det samme
gør f.eks. ”Nu går våren gennem Nyhavn” og ”Seemann”. Slutmelodien i mappen er
en renæssance-melodi, ”Ballet”, der har mange toner til fælles med Lars Lilholts ”Kald
det kærlighed”. Derfor har Helle også sat dem sammen. De er i tre stemmer plus en
melodibas. Når de kører, så er det bare sjovt at spille, - og forhåbentligt også at lytte
til.
Ebbas kage
Bagerens kringle er udmærket, men den slår ikke Ebbas kage. Og Ebbas kage slog
til. Alle 33 fremmødte fik – mindst – et stykke. Det er dejligt med hjemmebag sådan
en aften. Det er også dejligt, at så mange giver et nap med, - især når der skal flyttes
borde og stole rundt i to lokaler… Der var en lille smule panik på i starten, men det
var heldigvis kun i starten!
Noder nok
Alle fik en samspilsmappe. Men inden næste samspil i efteråret, skal kopimaskinen i
gang igen. Nu er lageret væk. Blandt de mange fremmødte var både medlemmer af
Træforkesteret, og nogle af de spillere fra Vonge, der deltog i lørdagsundervisningen
med Torild. Deres spilleglæde og opbakning - sammen med dem, der modtager
undervisning i klubben – tegner godt for fremtidens aktiviteter. Ideer har vi nemlig nok
af…

