Lirekassen
Februar 2011
Denne gang er der indlæg fra:
 Roskilde Spillemandslaug
 Onsdagsdansen
 Roskilde Folkedanserlaug
 Folk Roskilde
 Musikaftenskolen Lirum Larum
 Roskilde Spillemandsstævne

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften den 2. februar kl. 19.00
Vi fortsætter med undervisning i samspil med Michael Graubæk og Peter Eget. Peter skal
fremover undervise i harmonika, da Morten Nygaard har ønsket at stoppe. En af de ting, som
skal øves noget mere, er begyndelse og slutning af stykkerne i repertoiret, specielt
slutningerne trænger til at blive opfrisket. Pe’Broens Rheinlænder kører allerede fornuftigt,
men kan godt blive bedre. Herudover tager vi fat på Grønne Aal af Hans Pedersen Adrian, som
gerne skulle blive en del af repertoiret. Det kunne også være spændende at udvide repertoiret
med nogle flere totaktsmelodier.
Repertoiret til laugsaftenen
- samt til generalforsamlingsballet den 26. februar (1 time):
Roskilde Spillemandsmarch
Fynsk Polka efter Alfred Larsen & Fløjte-Niels
Tomas Håårds Schottish
Kristians Schottish
Tosse Marens Totur
Brøndums Hopsa
Schlaraffenland (totaktspols)
Aben hedder Joko (totaktspols)
Ottetur fra Mandø
Den firkantede Sløjfe
Hornfeldt
Jacob Hansens Vals
Pe’Broens Rheinlænder
Røragenvalsen – familievals
Hemmelig Sekstur
Jødetur fra Mors
Anglaise af Keld Nørgaard
Svensk Anna’s Vals
Husk! Mød op og spil med!
Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager, når lauget skal spille.

Release Party
onsdag den 23. februar
Du inviteres hermed til den officielle
præsentation af laugets nye cd, som vil finde
sted onsdag den 23. februar kl. 19.00-20.30.
Her vil man - ud over at kunne erhverve et
eksemplar og få mulighed for at høre uddrag af
cd’en – kunne nyde et glas vin eller øl samt hilse
på nogle af dem, som har været med ved
indspilningen og produktionen.

Generalforsamling lørdag den 26. februar
Generalforsamlingen vil blive afviklet som følger:
Kl. 15.00 Generalforsamlingen starter og gennemføres i henhold til vedtægterne.
Kl. 18.00 Fællesspisning af den medbragte mad. Husk at medbringe en ret, hvis du ønsker at
deltage i spisningen. Folkedanserlauget sælger vin samt øl og vand.
Kl. 20.00 Lauget spiller til dans (en time). Repertoire: se ovenfor.
Kl. 21.00 Svøbsk fortsætter spillet til kl. 23.30 – se nærmere under Folkedanserlauget
(følgende sider).
Evt. Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal være oldermanden i hænde senest
lørdag den 5. februar pr. brev eller e-mail: h.j.tonnesen@mail.dk
Foreningens vedtægter vil være fremlagt på generalforsamlingen eller kan fås ved henvendelse
til kassereren.

Havnedansen 2011
Så er tiden kommet for planlægningen af sæsonen i havnen 2011.
Har du forslag til melodier, der skal spilles på havnen til sommer, så send dem til Knud
Kristiansen på knudkristiansen@mail.dk
Med venlig hilsen
Oldermanden

Onsdagsdansen
Den 2. februar
20.00-21.00 IC-4
21.00-21.30 Lena og Klaus
21.30-22.30 Roskilde Spillemandslaug
Den 9. februar
20.00-20.30 Bunkespil (forspiller Knud Kristiansen)
Fynsk Polka, Schottish fra Barsebæk, Fanny Power, Gl. Totur Vejle,
Ottemandsdans, Den toppede høne, Vals fra Sønder Nærå
20.30-21.30 Slotsbjergs Kvartet
21.30-22.30 Forspillerne
Den 16. februar
20.00-20.30 Bunkespil (forspiller Knud Kristiansen)
Peder Phøl, Præmiewhist, Du har så kønt et øje, Baglæns kontrasejre,
Mettes firtur fra Jyllinge, Blå firtur, Engelsker fra Bohuslen
20.30-21.00 Bue & Douglas
21.00-22.30 La Bristerne

Den 23. februar
19.00-20.30 Cd-release party! Se ovenfor under Spillemandslauget.
20.30-21.30 De finurlige spillemænd
21.30-22.30 de Valdemars
God fornøjelse fra Karen, Dorthe, Søren, Knud og Mette

Roskilde Folkedanserlaug
Sønderhodag & dobbeltbal
Lørdag den 5. februar
Dansekursus i sønderhoning
og
spillekurser med Jæ’ Sweevers
(se nærmere under Musikaftenskolen
længere fremme)

Jæ’ Sweevers:
Peter Uhrbrand, Ove Søgaard, Ole Mouritzen

Dobbeltbal med
Jæ’ Sweevers
og
Lang Linken
i Guldaldersalen, Hotel Prindsen,
Algade 13
Kl. 20:00 – 24:00
Pris for dobbeltballet: kr. 125,-

Lang Linken:
Carl Erik Lundgaard, Poul Lendal, Keld Nørgaard

Hotel Prindsen tilbyder middag, 2 eller 3 retter til specialpris.
Forret: Torsk bisque med æbler, selleri og bacon.
Hovedret: Salviefarseret svinemørbrad med rosenkål, kartoffeltærte og citronsmør.
Dessert: Vanilleparfait med krokant og syltede kirsebær.
2 retter: 200 kr. - 3 retter: 275 kr. inkl. 1 glas vin til hver ret.
Skal forudbestilles inden den 1. februar i receptionen på Hotel Prindsen, tlf. 46 30 91 00, via
e-mail info@prindsen.dk eller ved personlig henvendelse.

Generalforsamling
Roskilde Folkedanserlaug indkalder til generalforsamling lørdag den 26. februar
kl. 16.00 på Kildegården, Helligkorsvej 5.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af ordstyrer.
2. Foreningens beretning v/Jens og Jørgen, derefter debat.
3. Kassererens beretning v/Jørgen, derefter debat.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand (lige år).
6. Valg af kasserer (ulige år).
7. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Forslag til foreningen sendes til bestyrelsen v/Jørgen Jensen, Galpestykket 213, 4000 Roskilde,
mbd.jj@hotmail.com
I det forgangne år har folkedanserlauget for første gang ikke haft en fuldtallig bestyrelse.
Bestyrelsen har kun bestået af Jørgen, som er foreningens kasserer, og mig, Jens, som er alm.
bestyrelsesmedlem. Alligevel har der i løbet af året været afholdt tre baller som sædvanligt, og
med stor publikumstilslutning. Når det var muligt at gennemføre disse arrangementer, skyldes
det de mange dansere, som gav deres støtte og opbakning og – ikke mindst – praktiske hjælp.
Det skal I have tak for. Uden jer var det aldrig lykkedes.
Ved generalforsamlingen i år håber vi på at få samlet en fuldtallig bestyrelse med formand og
det hele. To personer er alt for få.
I løbet af foreningsåret mødes bestyrelsen ca. fire gange for at aftale, hvilke orkestre vi ønsker
at få til at spille til de baller, vi afholder for vores forenings dejlige dansere. Vi indgår aftaler
med orkestrene, planlægger de praktiske ting og får ideer til, hvad vi vil til næste år, da
orkestrene sommetider skal bestilles et år forud.
Ved ballerne er bestyrelsen ansvarlig for, at de praktiske ting bliver gennemført, bl.a. ved at
skaffe hjælp fra medlemmer.
Bestyrelsesmøderne foregår i en fornøjelig stemning.
Så mød endelig op til generalforsamlingen, stil op til bestyrelsen eller stem på de personer, der
er interesserede i at deltage i bestyrelsens arbejde med at afholde gode baller med
inspirerende musik - også for fremtiden.
Efter generalforsamlingen er der fællesspisning samt dans - uden entre for medlemmer. Se
neenfor.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen - Jens & Jørgen

Fællesspisning og bal efter generalforsamlingerne
Lørdag den 26. februar kl. 20:00 i Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5
En fantastisk danseaften - uden entre for medlemmer af Folk Roskilde, Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug.
Fællesspisning kl. 18–20 af medbragte retter.
Husk bestik, tallerkener og glas.
Drikkevarer kan købes på stedet.
Efter måltidet er der traditionen tro tid til at høre et par sange eller lignende.

Kl. 20-21 spiller Roskilde Spillemandslaug op til dans. Lauget er på toppen efter indspilning af
en ny cd - de spiller sålerne ud af danseskoene!
Kl. 21–23:30 fortsætter SVØBSK
med spil til dans.
Jørgen Dickmeiss - violin
Maren Hallberg – harmonika
Theis Langlands – klaver
Oplev denne nye balkonstellation, som rykker i
dansefødderne. Tilsammen har de stor
erfaring i at spille til dans og i at kommunikere
med deres musik. Spilleglæden er stor, og det
mærkes tydeligt, at de suger til sig og
inspireres af hinandens musikalske selskab.
SVØBSK spiller dansemusik fra hele landet
med indlevelse, overskud og stor charme.

Folk Roskilde
Singer/songwritertopmøde:

Tobias Trier
(t.v.)
og
Søren
Korshøj
(t.h.)
Torsdag d. 10. februar kl. 20
Gimle, Helligkorsvej 2
Entré v. døren 100 kr.
Studerende /unge under 25 år: 50 kr.
Medlemmer af Folk Roskilde: 75 kr.
Forsalg www. roskildebilletten.dk 117 kr. inkl. gebyr.
Folk Roskildes februarkoncert byder på et spændende møde mellem to af de absolut bedste
sangskrivere og sangere, den danske musikscene kan byde på i øjeblikket.
Tobias Trier har tidligere optrådt på Gimle sammen med Jesper Pyskow, og Roskildes publikum
kender ham for hans underfundige, rørende og rablende sange på dansk.
Også Søren Korshøj har optrådt i Roskilde flere gange – både som solist og i
bandsammenhænge. Søren Korshøj er en højaktuel troubadour med noget på hjerte. På
scenen tager han publikum ind i et personligt univers. Hans tekster griber danskerne og
Danmark i tiden. Hver især har de et stort repertoire af vedkommende og iørefaldende sange –
og med de to sammen kan det ikke undgås, at der opstår stjernestunder.

De to optrådte første gang sammen i august på festivalen ”Musik over Præstø Fjord”, og de
heldige publikummer fik en fantastisk oplevelse og gik fra koncerten med smil på læben. Ved
den koncert var omdrejningspunktet Tobias Triers sange, og han blev akkompagneret af Søren
Korshøj på violin og Jesper Pyskow på kor og perkussion. Ved koncerten i Folk Roskilde på
Gimle vil det være en blanding af både Tobias’ og Sørens sange, hvor de vil akkompagnere
hinanden, ligesom Jesper Pyskow også her vil spille perkussion og synge kor.
Tobias Trier er en utroligt herlig sangskriver, som griber fat i store og små dagligdags emner
på en underfundig og også skarp måde. Sangene fremføres med charme og intensitet, når
Tobias folder sig ud på scenen, ledsaget af Jesper Pyskow på kor og perkussion og Søren
Korshøj på violin.
Tobias Trier debuterede i 2000 med det anmelderroste album "Bag de blå persienner" og har i
alt udgivet fem cd’er med egne sange. En flittig koncertaktivitet har siden gjort ham til en
populær entertainer og en garvet guitarist. Der bliver mulighed for at høre både nyskrevne
sange og gamle kendinge som "Kaffe og giffel", ”Drak af din kop” og ”Hvorfor kommer hun
ikke”.
Søren Korshøj har spillet musik siden teenageårene. I halvfemserne var han en af de
sprælske violinspillere i Kætter Kvartet. Da den blev opløst, fortsatte han i bandet Instinkt,
som har turneret i Canada, Storbritannien, Norden og det øvrige Europa. Instinkt modtog bl.a.
DMA-prisen for 'Årets folk album' for både albummet 'HUR' i 2003 og 'GRUM' i 2007. Siden
Instinkt blev opløst, har han koncentreret sig om sine egne sange og fortællinger. Søren er
troubadour og historiefortæller med noget på hjerte. Han formår at tage publikum med ind i et
personligt univers, hvor optimisme og hverdagens forunderlighed er omdrejningspunkt.
Det er historiefortælling på stedet med lune og smil på læben. En imødekommende form, der
både giver plads til latter og eftertanke. Som sanger bør han fremhæves for en meget klar og
tydelig pointering af de skarpe tekster. De er pakket pænt ind i ørevenlige, sangbare og
indimellem lystige melodier. Hvilket dog ingenlunde kan tilsløre ironien og kanterne. Søren har
netop udgivet sin tredje cd med egne tekster, og det vil ikke være forkert at sige, at hans
tekster er blevet skarpere og ordlegen mere ekvilibristisk for hver cd. Med den nyeste ”Til
Studenten” har han oplevet at få et nummer ”Noget for nogen” sat i rotation på DR P4. For sin
anden cd ”Bladet fra Munden” fik han i 2009 en Danish Music Award i kategorien ”Årets
visealbum”.
Ved koncerten vil vi opleve Tobias Trier på sang og guitar, Søren Korshøj på sang, guitar og
violin og Jesper Pyskow på perkussion og kor. Vi kan love en intens og usædvanlig koncert ved
dette topmøde mellem de to sangere/ sangskrivere.

OBS! Glem ikke:
Kætter Kvartet - Ten Years After
Lørdag d. 22. januar kl. 20 (dørene åbnes kl. 19)
Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde.
Entre v. døren: 150 kr. Stud./under 25 år: 75 kr.
Forsalg: 167 kr. inkl. gebyr www.roskildebilletten.dk.
Det er med den største glæde og forventning, at
Folk Roskilde kan invitere til et gensyn med de
legendariske Kætter Kvartet – Ten Years after!
Glæd jer desuden til:
10. marts: Helen Blum & Harald Haugaard Kvartet
7. april: Aviaja Lumholt Band
13. maj: Marianne Green Trio m. Irske set dancers.

OBS! Generalforsamling
Der er generalforsamling i Folk Roskilde lørdag d. 5. marts kl. 16.30.
Dagsorden udsendes særskilt.

Musikaftenskolen Lirum Larum
Klassisk sammenspil for strygere og blæseinstrumenter
Hold starter tordag den 3. februar kl. 9.30 - 11.30.
Har det din interesse, ring da til Per-Bjørn Andreasson på tlf. 20 91 02 36 eller til aftenskolen
på tlf. 46 36 91 00.

Husk! Sønderhodag lørdag den 5. februar
Undervisning om eftermiddagen på Gråbrødre skole:
Dans
Lærer Henrik Larsen
Hold nr. 10601 kl. 13.00-16.40
Musik: Steen Jagd Andersen, Peter Gorm Sørensen, Kirstine Uhrbrand
Harmonika
Lærer Ole Mouritsen
Hold nr. 10801 kl. 14.00-17.00
Violin
Lærer Peter Uhrbrand
Hold nr. 10802 kl. 14.00-17.00
Ole Mouritsen og Peter Uhrbrand spiller begge i Jæ’ Sweeers.
Torader
Lærer Sonnich Lydom
Hold nr. 9803 kl. 14.00-17.00
Pris for undervisning pr. hold kr. 95. Tilmelding nødvendig - se aftenskolens hjemmeside på
www.lirumlarum.dk eller tlf. 46 36 91 00.
Dobbeltbal samme dag med Jæ’ Sweevers og Lang Linken i Guldaldersalen på Hotel
Prindsen – med spisning før ballet: se under Folkedanserlauget.

Roskilde Spillemandsstævne
Nyhed: NORD11 – Nordiske mesterskaber i folkemusik – nu
en del af spillemandsstævnet i Roskilde
I november 2008 afvikledes for første gang Nordiske Mesterskaber (NM) i folkemusik.
Arrangementet fandt sted på Sälen Højfjeldshotel i Dalarna i Sverige. Hotellet er stadig
rammen om den årlige NM-finale.
Danmark har deltaget fra starten i disse nordiske mesterskaber, hvor der dystes i tre
kategorier: solist (vokal/instrumental), grupper og laug.
Forud for NM-finalen i Sälen foregår der kvalificerende konkurrencer i de enkelte lande. I
modsætning til de øvrige nordiske lande har Danmark ingen tradition for mesterskaber,
konkurrencer eller kappleik, så først nu er vi så småt ved at opbygge en ramme /organisation,
der på landsplan skal afvikle tre delfinaler samt en finale.

”Musik over Præstø Fjord” var i august rammen
om DM-finalen 2010 og vil også fremover stå
som arrangør af finalen.
Der skal nu sættes gang i tre regionale delfinaler,
og planen er, at de afvikles i Jylland, på Fyn og
Sjælland i løbet af året med finale i Præstø den
13. august.
Midtjysk Folkemusikfestival i Silkeborg her i
januar skulle have stået for den jyske delfinale;
desværre var der kun to tilmeldinger ved
tilmeldingsfristens udløb, så den jyske afdeling er
aflyst for i år. På Fyn kendes endnu ingen
arrangør.

Sjællandsk delfinale og
Roskilde Spillemandsstævne
Roskildes stævnegruppe har besluttet, at
Roskilde Spillemandsstævne skal være vært for
den sjællandske delfinale, der vil finde sted
som optakt til stævnet fredag 5. august 2011
på Kildegården.
Kontaktperson for delfinalen i Roskilde: Lisbeth
Due Andersen.

Opfordring
Har du, din gruppe, dit laug eller nogen, du kender, lyst til at tage udfordringen op? Så tilmeld
jer delfinalen i Roskilde!
Tilmeldingsskema m.v. vil være at finde på stævnets hjemmeside – under www.lirumlarum.dk
- i nær fremtid.
Datoer
DM-delfinale i Roskilde fredag 5. august 2011.
DM-finale i Præstø lørdag 13. august 2011.
NM-finale i Sälen 17.-19. november 2011.
Regler for deltagelse og afvikling
En forudsætning for at deltage i en delfinale er, at man er i stand til at afsætte tid til også at
deltage i de følgende konkurrencer (både i Præstø og i Sälen).
Der konkurreres i tre kategorier:
- Solister (vokal og/eller instrumental)
- Grupper (max. 6 deltagere)
- Laug (min. 12 – max. 20 deltagere)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Musikken skal tage udgangspunkt i dansk traditionsmusik.
Hvert enkelt konkurrencebidrag må vare max. 7 minutter.
Musikken forstærkes via PA, men skal grundlæggende være akustisk.
Vinderne udpeges af en bredt sammensat jury.
Vinderne tilmeldes som deltagere i finalen på ”Musik over Præstø Fjord”.
Vinderne af finalen tilmeldes som de danske deltagere ved NORD11 i Sälen.
Udgifter til samlet transport til og fra Sälen samt ophold afholdes af NORD.dk
Danske konkurrencedeltagere kan ikke tilmeldes NORD11 i Sälen uden om NORD.dk
Man kan som solist, gruppe eller laug kun deltage i én af de indledende konkurrencer.

Tanker bag NM i folkemusik
Bag NM i Sälen ligger et ønske om at give musikere og publikum fra de nordiske lande
mulighed for at mødes, danse, synge og spille for og med hinanden. At nogen af dem så også
konkurrerer med hinanden i en tid, hvor alle i øvrigt konkurrerer med alle i stort set alt (også i

folkemusik og dans), ændrer ikke ved det primære formål. Hele arrangementet kan måske
også forøge interessen for at deltage (og for folkemusikken i det hele taget) hos både
musikere og publikum.
Websider
Sälen www.nord10.se
Præstø www.folkemusik.com
Roskilde www.lirumlarum.dk
Følg med i de kommende numre af Lirekassen – der vil dukke mere info op om dette
spændende arrangement.
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.
Adresseændring meddeles til lauget.emailliste@gmail.com (Roskilde Spillemandslaug),
mbd.jj@hotmail.com (Roskilde Folkedanserlaug) eller lebuchha@webspeed.dk (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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

