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

Roskilde Spillemandslaug
Cd-indspilningen den 27. & 28. november
Rammerne omkring projektet er nu nogenlunde faste og er som følger:
- Vi bliver 25 spillemænd/-kvinder, som deltager i indspilningen, nemlig 16 violiner, 6
harmonikaer, 1 guitar, 1 fløjte og 1 kontrabas. Øveaftnerne har vist, at gruppen fungerer fint,
så vi forventer et godt resultat, som kan repræsentere lauget på bedste vis.
- Der vil være en bus, som kører fra Kildegården kl. 8.00 både lørdag den 27. og søndag den
28. november. Bussen kører fra Sigurdsgade kl. 16.30 begge dage, så vi vil være tilbage i
Roskilde ca. kl. 17.30. For de, som vil køre selv, er der parkeringspladser nok i nærheden af
Sigurdsgade 39 A, 2200 København K - primært på gaden, hvor der er fri parkering.
- Man medbringer selv sin madpakke til frokosten - for de, som har glemt den, er der
pizzariaer i nærheden. Drikkevarer (øl og vand) kan købes på stedet for 8 kr./stk. Kaffe er
gratis.

Laugsaften den 1. december kl. 19.00
Vi øver nedenstående repertoire:
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
Pe’Broens Rheinlænder - se node på næste side (Til fællesballet spiller vi Kalenderfynbo)
Røragenvalsen – Familievals
Hemmelig Sekstur
Jødetur fra Mors
Anglaise af Keld Nørgaard
Svensk Anna’s Vals

Fællesbal den 20. november
NB! Holdes på Himmelev Skole, ikke som tidligere annonceret Østervangsskolen. Se
nærmere i november-Lirekassen.
Husk at deltage i laugets spil – husk også, at alle der spiller kommer gratis ind.

Workshop, kirkekoncert og julefest den 18. december
Se nærmere under Musikaftenskolen længere fremme i denne Lirekasse.
Det bliver alle tiders fest - mød op og vær med.
Med venlig hilsen - Oldermanden

Onsdagsdansen
Onsdag d. 1. december
20.00-20.45 Optimisterne
20.45-21.30 Kurt - Birthe - Kirsten
21.30-22.30 Spillemandslauget
Onsdag d. 8. december
20.00-20.30 Bunkespil
20.30-22.30 Glarmesteren og hans svende
Onsdag d. 15. december
20.00-20.30 Bunkespil
20.30-22.30 Sydkraft – Eva Thestrup med
to svenske spillemænd: Oluf Götlin og
Gabriel Hermansen
Bunkespil 8.12.:
Peder Pøhl polka, Anne Louises polka, schottish efter Skoma'rfar, Barcebäck schottish, Hambo
på logan, Vigers polska, Kalkmandens vals, Ravne Pers vals, Tellings hopsa.
Bunkespil 15.12.:
Niels Jørgensens polka, Hektor Hansens polka, Ja det gör vi, Thores schottish, Hamborg- og
Polka-seksture, Hemmelig sekstur, Anglaise (mørkeengelsker), Rævens vals.
Forspiller til bunkespil: Jens M. Mathiesen
M.v.h. Solveig Knudsen, tlf. 47 77 73 40

Roskilde Folkedanserlaug
FÆLLESBAL 20.11. – nyt sted!
NB: Fællesballet lørdag d. 20.11. er flyttet til Himmelev Skole, festsalen, Ollerupvej 5
(altså ikke Østervangsskolen som tidligere annonceret).
Se nærmere omtale i november-Lirekassen på www.lirumlarum.dk.

Folk Roskilde

Phønix
20-års
jubilæumskoncert
Torsdag d. 2. december
kl. 20
Gimle, Helligkorsvej 2
Entré 150 kr.
Under 25/studerende 75 kr.
Forsalg:
www.roskildebilletten.dk,
167 kr. inkl. gebyr.

Folk Roskildes decemberkoncert bliver i år ikke en julekoncert, men en jubilæumskoncert,
idet vi fejrer, at foreningens gamle venner, gruppen Phønix, i år har 20-års jubilæum. I 1990
hed de godt nok ikke Phønix – men Fritterne, men grundstammen i bandet er stadig den
samme – nemlig Anja Præst Mikkelsen og Jesper Vinther Petersen.
Siden er der sket mange ting med bandet, der i begyndelsen kun spillede traditionel musik,
men nu i høj grad laver deres egen musik, der blandes med den traditionelle. I 1995 skiftede
bandet navn til Phønix samtidig med, at de udgav deres første cd. I årenes løb har der været
mange udskiftninger i bandet, der i 1999 føjede sangen ind i repertoiret.
Siden 2003 har bandet haft sin nuværende form som kvartet. Bandet består i dag af Anja
Præst Mikkelsen – klarinet og basklarinet; Karen Mose Nørgaard – sang; Jesper Falch –
percussion; Jesper Vinther Petersen – harmonika.
Tilsammen udgør de et spændende og unikt band, der med deres smittende humør og deres
egen unikke blanding af bjergtagende karisma, utæmmet entusiasme og uimodståelig
musikalsk charme bringer nyt liv til den traditionelle musik, de elsker. Når de går på scenen,
gør de det med en sådan intensitet og musikalitet, at det er en fryd at overvære – både for
ører og øjne. Det har gennem næsten alle årene medført en intens turnévirksomhed – både i
det store udland og på den hjemlige scene. En vigtig ingrediens er også deres fantastiske evne
til at lave børnekoncerter.
Phønix har i alt udgivet 7 cd’er, hvoraf ”20” er den nyeste. De har modtaget Danish Music
Awards for flere af deres udgivelser, og de blev i 2005 udnævnt til Fyns Amts Musiknavn.
Sidst Roskildes publikum havde fornøjelsen af den festlige Phønix-musik var ved skt. Hanskoncerten i Roskilde Bypark 2008, hvor Folk Roskilde stod for musikvalget.
Man kan roligt glæde sig til en dejlig og festlig koncert i Gimle Tanken.

Kætterkvartet
Sæt allerede nu X ved d. 22. januar 2011:
Glæd jer til et gensyn med Kætterkvartet – Ten Years After!

Musikaftenskolen Lirum Larum
Stor folkemusikalsk julefest den 18. december

* Workshops

Steder:

* Kirkekoncert

Kildegården, Helligkorsvej 5,
Roskilde

* Julefestmiddag
og
* Jam
* Julebal/polkarave

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Sankt Laurentii Kirke,
Frederiksborgvej 11,
Roskilde

10-16 Workshops
17-19 Kirkekoncert i Sankt Laurentii Kirke
19.30 Julefestmiddag med luksuriøst, traditionelt julebord
21 og fremad: Julebal/polkarave

Workshop 1: Sammenspil for unge (under 30 år) ved Morten Alfred Høirup og Sonnich Lydom
Workshop 2: Sammenspil for alle (primært voksne over 30 år) ved Peter Uhrbrand
Workshop 3: Sang ved Seamus Cahil
Workshop 4: Dans ved Ami Petersson Dregelid & Kalle Almlöf (Sverige) – det kommer til at
handle om samdans og forholdet mellem musik og dans, primært i forhold til pardanse som
vals, schottis, polka m.m.
Ved kirkekoncerten medvirker Lydom & Høirup Duo, ULC Trio, Kalle Almlöf solo samt
danseren Ami Petersson Dregelid.
Pris for hele dagen: kun 200 kr. * - tilmelding nødvendig! - inkl. workshop, kirkekoncert og
julefestmiddag.
* medlemmer af FMS (inkl. ROD og FOD) og Musik over Præstø Fjord: 50 kr. i rabat.
Overnatning: 45 kr. (indgår ikke i prisen på 200 kr.) - særskilt tilmelding kræves.
Workshop inkl. kirkekoncert: 100 kr.
Kirkekoncert alene: 80 kr. (medl. af FMS eller Musik over Præstø Fjord: 50 kr.)
Julefestmiddag alene: 120 kr. - tilmelding nødvendig.
Tilmelding og betaling til Musikaftenskolen Lirum Larum +73 < +89802857< Skriv hvad du
melder dig til, og oplys navn, adresse og cpr-nr. Deadline søndag 12. december. Kontakt
aftenskolelirumlarum@gmail.com, tlf. 46 36 91 00, hvis du har spørgsmål.
Øl, vand, snaps og kaffe kan købes hele dagen til billige priser!
Julefesten er arrangeret i samarbejde mellem:
FMS (Folkemusiksammenslutningen) www.fms-net.dk
Roskilde Spillemandslaug www.lirumlarum.dk
Musikaftenskolen Lirum Larum www.lirumlarum.dk
Musik over Præstø Fjord www.folkemusik.com
Folk Roskilde www.lirumlarum.dk

Morten Alfred Høirup og Sonnich Lydom
www.myspace.com/traddk
ULC Trio
Peter Uhrbrand, Sonnich Lydom, Seamus Cahill
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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 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

