Lirekassen
November 2010
Denne gang er der indlæg fra:
 Roskilde Spillemandslaug
 Onsdagsdansen
 Roskilde Folkedanserlaug
 Folk Roskilde
 Musikaftenskolen Lirum Larum
 Fællesmødet

Roskilde Spillemandslaug
Cd-indspilning
På sidste laugsaften enedes man om følgende ændringer i repertoiret:
- Kalenderfynbo eller Pe’ Broens Reinlænder? Da flere ikke var fortrolige med Pe’ Broens
Reinlænder, spiller vi Kalenderfynbo.
- Da der i lauget er flere fortolkninger af Røragen Valsen, er der på næste side en node, som
skulle repræsentere det, de fleste spiller. Hvis der stadig er problemer med, at alle følger
denne node eller Sven Nyhus udgaven, bliver valsen udeladt på cd-indspilningen.
Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt: 11 violiner, 8 harmonikaer, 1 guitar, 1 fløjte og 1 bas.
Dette må konstateres at være i underkanten af det antal, lauget burde kunne stille op med –
så tilmeldingsfristen er stadig åben, indtil dagen før vi starter op med at øve, dvs.
den 18. okt. Så er det også slut. Tilmelding kan ske ved henvendelse til oldermanden på tlf.
23 29 05 73 eller pr. mail til h-j-t@mail.dk.

Laugsaften den 3. november kl. 19.00
Vi øver nedenstående repertoire, som også vil danne grundlaget for cd-indspilningen:
Roskilde Spillemandsmarch
Fynsk Polka efter Alfred Larsen & Fløjte Niels
Tomas Håårds Schottish
Kristians Schottish
Tosse Marens Totur
Brøndums Hopsa
Totakts Pols (Schlaraffenland)
Totakts Pols (Aben hedder Joko)
Ottetur fra Manø
Den firkantede Sløjfe
Hornfeldt
Jacob Hansens Vals
Kalenderfynbo
Røragenvalsen – Familievals
Hemmelig Sekstur
Jødetur fra Mors
Anglaise af Keld Nørgaard
Svenske Anna’s Vals

Melodien er ændret i forhold til den originale Sven Nyhus udgave.
I takt 10 og 11 er Fis flyttet en oktav op, i takt 30 er den første tone ændret fra D til Fis.
Begge ændringer er kun i 1. stemmen.
De, der ønsker at spille originaludgaven, kan gøre dette uden problemer med ovennævnte
tillempede udgave.

Får du e-Lirekassen?
For at modtage Lirekassen på e-mail skal man have afleveret sin e-mail-adresse til Ellen
Nørgaard, som er ansvarlig for spillemandslaugets adresseliste. Som nytilkomment medlem
eller ved flytning: HUSK at oplyse navn, adresse og e-mail-adresse til Ellen på
lauget.emailliste@gmail.com.
Med venlig hilsen
Oldermanden

Onsdagsdansen
Onsdag 3. november
20:00 - 21:00 Viggos Venner
21:00 - 21:30 Ledigt
21:30 - 22:30 Lauget spiller
Onsdag 10. november
20:00 – 20:30 Bunkespil: Fyns Polka - Peder Pøhls Fynbo - Schottish efter Skomagerfar Barsebäck Schottish - Gl. Totur fra Vejle - Den muntre Kreds - Bränd Pers Vals Kalkmandens Vals.
20:30 – 21:30 Bue & Douglas
21:30 – 22:30 De Finn-urlige
Onsdag 17. november
20:00 – 20:30 Bunkespil: Hektor Hansens Polka – Ja der gör vi, schottish – Schottish fra
Rendalen - A-durs valsen – Vigers Polska – Hamburger Sekstur/Polka Sekstur –
Tellings Hopsa.
20:30 – 21:00 Ny Gruppe
21:00 – 22:30 Dobbelt Op
Onsdag 24. november
20:00 – 20:30 Bunkespil: Polka efter Æ Tinus – Østrupvalsen – Rævens Vals – Mazurka efter
Niels Johnsen - Schottish fra Bingsjö – Thore Härdelins Schottish – Ottetur fra
Mandø – Den skønne Vals.
20:30 – 22:00 Nøkkens Galocher
22:00 – 22:30 Jørgen & Anette
Forspiller til bunkespil: Jens Mathiesen
Vel mødt! Hilsen fra Peter Roos, tlf. 46 37 24 02 / 50 56 24 03, e-mail p.roos32@gmail.com

Roskilde Folkedanserlaug
Hedeboholdet – Hjemstavnsforeningen – Roskilde Folkedanserlaug (Lirum Larum) –
Ramsø Folkedanserforening & Spillemandslaug afholder:

FÆLLESBAL
Lørdag den 20. november
kl. 19.30
Østervangsskolen,
Astersvej 15
Musik:
* Ramsøspillemændene
(foto t.h.) og Helle
* Gunnar Jørgensen m.fl.
og Lisbeth
* Roskilde Spillemandslaug
* Gunnar Jørgensen m.fl.
og Annette
Danseledere: Helle, Lisbeth og Annette.
Der vil også være dans uden instruktion.
Spisning: Fællesbuffet kl. 18.00 af medbragte retter. HUSK service og bestik.
Vin, øl og vand kan købes i baren.
Entre: kr. 70, inkl. kaffe og kage.

Folk Roskilde
HUSK!
Spændende
musikalsk møde på
Spil Dansk Dagen
Torsdag d. 28. oktober
kl. 20
Gimle, Helligkorsvej 2,
Roskilde
Entré 120 kr. ved døren.
Forsalg
www.roskildebilletten.dk:
100 kr. inkl. gebyr
Arr.: Gimle og
Folk Roskilde

Torsdag den 28. oktober 2010 er en ganske særlig dag for musikken i Danmark. Det er 10. år i
træk, at Spil Dansk Dagen løber af stablen med masser af dansk musik på uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, spillesteder og i radio og tv. Men samtidig er det også dagen,
hvor den store internationale roots- og verdensmusik-expo, Womex, starter op i København.
Gimle og Folk Roskilde har i år valgt
at samarbejde om at fejre Spil Dansk
Dagen. Det sker på Gimle, hvor
mødet mellem Spil Dansk Dagen og
Womex markeres af den danske
guitarist Pierre Dørge,
keyboardspilleren Irene Becker
og saxofonisten Morten Carlsen
(foto t.v.) og Berlinerbandet Di
Grine Kuzine (foto foregående side).
Gå ikke glip af denne spændende
koncert med musik, som man ikke
hører hver dag!!

Dissing & Las Band
Lørdag d. 13. november kl. 20
Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde
Entré ved døren: 150 kr. Under 25/studerende 75 kr.
Forsalg www.roskildebilletten.dk: 167 kr. inkl. gebyr.
I januar 2009 havde Folk Roskilde den fornøjelse at
præsentere brødrene Rasmus og Jonas Dissing og deres
gode spillebror Las ved en herlig koncert, hvor de unge
musikere overbeviste et begejstret publikum om, at de klarer sig fint – også uden farmand!
Dengang havde de lige udgivet deres debut-cd ”Lige Præcis”.
I november 2010 får vi alle så mulighed for at fornemme, hvordan trioen med band har
formået at skabe et endnu mere harmonisk og supermusikalsk topnavn på den danske scene.
D. 7. juni 2010 udkom deres seneste udspil ”Balladen med Bartof”, der har fået meget flotte
anmeldelser for bl.a. sangteksterne: ” ’Balladen med Bartof’ vidner om en gruppe, der med
præcision og ekstrem samhørighed har fundet sit helt eget udtryk. Arven fra den ældre Dissing
ligger som en smuk og kærlig tone i bunden af trioens tekster og lyd, men de nye kræfter har
sat ind, og Dissing & Las beviser med dette album, at de er i deres livs form som sangskrivere
og musikere.”
Det er en helstøbt og sammenhængende fortælling om en mand og hans forbandelser,
forelskelser og fornedrelser. På dette nye album har trioen samlet 12 historier om personen
Bartof. Historier, som på mosaikagtig vis tegner en livsfortælling og et billede af en bestemt
mandetype, som han udfolder sig anno 2010. En sammensat mand, som både er den
charmerende forfører og den bløde familiefar, men samtidig også er den type af mand, der
ikke kan træffe et endegyldigt valg og derfor flyder af sted uden aldrig helt selv at vide, hvad
målet egentlig er. ’Balladen med Bartof’ er et portræt af et individ og en skæbne, og gennem
albummets 12 vidt forskellige sange formidles Bartofs liv, som det forløber på både godt og
ondt.
Vi møder Bartof, når han træffer sin første store kærlighed i sine formative år, og ser ham
rammes af både lykke og eksistentielt overmod. Vi er med ham, når destruktionen sætter ind,
og alt skylles væk for dernæst at starte på ny. Vi følger ham, når dæmonerne prøver at tage
kontrollen, og når de jages på flugt. Vi føler kærlighedens enorme vingesus og kommer tæt på
de højdedrag, som han skal passere for at komme gennem tilværelsens prøvelser.
Ved koncerten på Gimle kan vi således forvente at få masser af smagsprøver på de nye ting,
ligesom vi kan glæde os til et genhør med nogle af de sange, vi kender fra tidligere. Vi kan
også glæde os over, at bandet til denne turné er udvidet med Palle Hjorth, der kendes fra bl.a.
Savage Rose, Peter Sommer og Hush. Når Palle trakterer sit lille hammondorgel, er han et helt
show i showet – det er svært at holde øjnene fra ham, når han spiller med hele kroppen og af
og til spurter rundt om instrumentet – GLÆD JER!!!

Dissing & Las Band er: Rasmus Dissing: keyboards, vokal. Jonas Dissing: mundharpe,
akustisk guitar, vokal. Las Nissen: akustisk & el guitar, lap steel, tamburin, vokal. Jesper
Elnegaard: trommer. Nikolaj Storr: bas. Palle Hjorth: hammondorgel.

Musikaftenskolen Lirum Larum
Se vores mange weekendhold i november:
 Svensk dans og violin
 Les Lanciers
 Torader
 Irsk violin
 Polska/schottish
 Debat om den danske sangskat - med musikeksempler
Se programmet på http://vuptiweb.dk/lirumlarum.aspx
Mette

Fællesmødet
Referat fra Lirum Larum-foreningernes fællesmøde
mandag 4. oktober.
Til stede: Hans Jørgen (spillemandslauget og aftenskolen), Jørgen (folkedanserlauget), Jens
(folkedanserlauget), Lene (folk roskilde), Hans Ivar (stævnet), Iben (Lirekassen), Birthe (DM),
Lisbeth (fabrikssekretær). Ikke til stede: Kristian (onsdagsdansen).
Information fra brugergruppen på Kildegården
Der er højst sandsynlig besparelser på vej på det kulturelle område, men d.d. vides endnu
ikke, hvilke konsekvenser det vil få. Det forventes, at alle får begrænset deres tilskud. Det vil
være et stort problem, hvis salspuljen begrænses eller fjernes. Brugergruppen har haft
mulighed for at drøfte og kommentere på udspil fra politisk hold.
Datoer
Folkedanserlauget: 20/11 fællesbal med Ramsø, Hedeboholdet, Hjemstavnsforeningen,
Hedehusene. I disse andre foreninger kaldes Lirum Larums 'dansemåde' for 'fri dans', da der
ikke hører instruktion med. 5/2-2011 dobbeltbal med Lang Linken og Jæ Sweevers på
Prindsen.
Folk Roskilde: 28/10 Spil-Dansk Dag med Dørge/Becker/Carlsen Trio sammen med Di Grine
Kuzine (D). 13/11 Dissing & Las Band. 2/12 Phønix (jubilæumskoncert). 22/1-11 Kætter
Kvartet (reunion efter 10 års adskillelse). I april har Roskilde Grønland i centrum - ”Inuit i
Roskilde”. Folk Roskilde håber at kunne lave aftale med Aviaja Lomholt Band.
Spillemandslauget: Det store projekt for tiden er forberedelserne til indspilning af cd.
Processen går i gang i oktober, indspilning i november i Københavns Mediecenter. De
spillemænd, som ønsker at deltage, skal tilmelde sig og forpligter sig samtidig til at øve og
kunne spille repertoiret.
Aftenskolen: dato for afslutningen er endnu ikke fastlagt, men flere på fællesmødet opfordrer
til, at det meldes ud hurtigst muligt, da der er interesse for at overvære afslutningskoncerten.
Onsdagsaftenerne
Aftenerne går godt. September måned har haft besøg fra Kurdistan, Balkan, USA og Finland.
Mange grupper vil gerne spille, så der er faktisk lang ventetid på at komme til. Heller ingen
problemer med at finde værter.
Spillemandsstævnet
Stævnet '10 gik godt – mange positive tilbagemeldinger. Roar, Bokseklubben og Kildegårdens
hovedbygning var inddraget, hvilket gav en slags 'lejrstemning'.

Stævne '11 bliver 6.-7. august. Det meste af stævnegruppen fortsætter, og første møde er
5/10-10.
Lirekassen
Iben er glad for sit redaktørjob; der er ros til hende for et mere opshinet blad med
illustrationer, tekst m/billeder m.v. Da Lirekassen blev elektronisk, blev bladet døbt eLirekassen. På fællesmødet finder en lille snak sted om dette navn; vi beslutter at stryge e'et,
hvorefter vores blad igen bare hedder Lirekassen!
Hjemmesiden
Forskellige tekniske detaljer gennemgåes og rettes.
Evt.
DM i Folkemusik. Dette arrangement er opstået som optakt til den nordiske konkurrence, som i
novmeber finder sted for tredje gang i Sälen i Sverige (se www.nord10.com). Roskildemiljøet
overvejer, om vi skal lægge lokaler og arbejdskraft til den sjællandske del af de indledende
udvælgelser; den danske finale finder sted på Præstøstævnet i 2011. Fællesmødet diskuterer
emnet lidt frem og tilbage, men tager ikke nogen endelig beslutning. Birthe Hansen følger op
ved at kontakte FFS/FMS, organisationer, som vi formoder står bag arrangementerne.
DMA i folkemusik bliver på ”Bremen” og vil være en del af den store DMA-uddeling (Danish
Music Awards).
Næste møde: tirsdag 15. marts 2011 kl. 19.15 på Kildegården.
Husk at mødet er åbent for alle medlemmer.
Referent: Lisbeth Due Andersen.

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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 pånær juli og august.
Den udkommer senest den 20. i måneden før.
Udsendelse: Lene Buch Hansen
Redaktør: Iben G. Nissen
Se også www.lirumlarum.dk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

