e-Lirekassen
nr. 21 - juli 2010
Denne gang er der indlæg fra:
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Folk Roskilde
 Roskilde Spillemandsstævne

Roskilde Spillemandslaug
Opstartsbal lørdag den 25. september
Folkedanserlauget afholder sæsonens åbningsbal (se nedenfor). Vi spiller kl. 20-21.
Repertoiret er det samme, som vi skal spille til stævnet, eventuelt tilføjet en familievals:
Roskilde Spillemandsmarch
Fynsk Polka efter Alfred Larsen & Fløjte Niels
Tomas Håårds Schottish
Kristians Schottish
Tosse Marens Totur
Brøndums Hopsa
Grønne Aal - polka
Totakts Pols (Schlaraffenland)
Totakts Pols (Aben hedder Joko)
Ottetur fra Manø
Den firkantede Sløjfe
Jacob Hansens Vals
Røragenvalsen
Jødetur fra Mors
Anglaise af Keld Nørgaard
Svenske Anna’s Vals

Husk!
Vi øver dette repertoire onsdag den 4. august kl. 18.00–19.30 i Vikingeskibsmuseets
undervisningslokale, det er lokalet ved siden af cafeteriet.
Med venlig hilsen
Oldermanden

Roskilde Folkedanserlaug
Opstartsbal
Lørdag d. 25. september kl. 20-23.30 på Kildegården med Jensen & Bugge.
Roskilde Spillemandslaug spiller kl. 20-21.
Traditionen tro er der spisning med medbragt mad til fællesbord kl. 18-20, samt mulighed for
at synge en enkelt vise efter maden inden dansen.
Entré 60 kr., medlemmer 50 kr.

Folk Roskilde

Laura Mo Band (t.h.)
samt
Basco (t.v.)
Tirsdag d. 6. juli i Byparken
Se dagspressen og www.folkroskilde.dk
for enkeltheder.

Sigfred Pedersen Cabaret: Solskin og dagligt Brød
Søndag d. 22. august på Gimle
Folk møder klassisk
Gryr: Ditte Fromseier Mortensen, Sigurd Hockings & Anne Roed Refshauge
Dreamers’ Circus: Rune Tonsgaard Sørensen, Nikolaj Busk & Ale Carr
Torsdag d. 16. september på Gimle
The McCalmans - afskedsturné
Torsdag d. 30. september i Hotel Prindsens Guldaldersal!
Spil Dansk dagen - i samarbejde m. Gimle
Dørge, Becker & Carlsen
Torsdag d. 28. oktober på Gimle
Dissing & Las Band
Lørdag d. 13. november på Gimle

Phønix – 20-års jubilæum
Torsdag d. 2. december på Gimle
Læs mere om alle arrangementerne på www.folkroskilde.dk og i de kommende Lirekasser.

Roskilde Spillemandsstævne
7.-8. august - Roskilde by, Kildegården, Folkeparken
Hent programmet - med fotos og beskrivelser af alle optrædende grupper - en onsdag aften
ved havnedansen, eller se det på www.lirumlarum.dk.
”Overhjælperne” for arbejdsgrupperne er på plads, men hvis nogen har tid og lyst til at give en
hånd med under stævnet eller i dagene op til, er det altid meget velkomment! Vi mangler bl.a.
hjælp til at pynte op fredag eftermiddag.
Kontakt koordinator Hans Ivar på hic@ude.nu eller 21 22 45 93.
Husk at der er fri entré til matinekoncerten lørdag eftermiddag!
Husk at middagen lørdag aften skal betales forud. Det kan klares en onsdag aften ved
havnedansen eller via netbank, se hjemmesiden.
Medlemmer af Roskilde Spillemandslaug, som deltager i laugets spil til dans lørdag aften, skal
kun betale entré, hvis de ønsker at deltage resten af aftenen.
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Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter:
 Roskilde Spillemandslaug
 Onsdagsdansen
 Roskilde Folkedanserlaug
 Folk Roskilde
 Musikaftenskolen Lirum Larum
 Roskilde Spillemandsstævne
 Fællesmødet
e-Lirekassen indeholder alene indlæg fra ovenstående foreninger/aktiviteter. Eventuelle indlæg
fra medlemmerne af disse foreninger skal fremsendes til formanden/oldermanden i
pågældende forening senest den 5. i måneden inden indlægget ønskes bragt.
e-Lirekassen udsendes til medlemmerne af Roskilde Spillemandslaug, Roskilde
Folkedanserlaug og Folk Roskilde.
e-Lirekassen udsendes for alle måneder, normalt dog ikke for juli og august. Den udkommer
ca. den 20. i måneden før.
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