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

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften den 2. marts kl. 19.00
Vi fortsætter med undervisning i samspil med Kristian Bugge og Peter Eget. En af de ting, som
skal øves noget mere, er begyndelse og slutning af stykkerne i repertoiret, specielt
slutningerne trænger til at blive opfrisket – lyt til jeres nye cd, de fleste af slutningerne skulle
vi gerne have med.
Pe’Broens Rheinlænder kører allerede fornuftig, men vi øver den alligevel. 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 – og til generalforsamlingsballet:
Roskilde Spillemandsmarch
Fynsk Polka efter Alfred Larsen & Fløjte Niels
Tomas Håårds Schottish
Kristians Schottish
Tosse Marens Totur
Brøndums Hopsa
Schlaraffenland
Aben hedder Joko
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.

HUSK - Release Party den 23. februar
Kom til party’et for laugets nye cd onsdag den 23. februar kl. 19.00–20.30. Her vil laugets
medlemmer få udleveret én cd gratis. Øvrige kan erhverve et eksemplar, og alle kan få
mulighed for at høre uddrag af cd’en samt nyde et glas vin eller øl og hilse på nogle af de, som
har været med ved indspilningen og produktionen.

Generalforsamling
Lørdag den 26. februar kl. 15.00 på Kildegården
Forslag til ændring af vedtægter:
Bestyrelsen foreslår en ændring i vedtægternes § 6 i generalforsamlingens dagsordens stk. 6:
”Valg af 2 revisorer” ændres til ”Valg af 1 revisor + valg af 1 revisorsuppleant”.
Foreningens vedtægter vil være fremlagt på generalforsamlingen eller kan fås ved henvendelse
til kassereren.
Generalforsamlingsbal:
Lauget spiller til dans kl. 20-21. Repertoiret er det samme som på laugsaftenen, se ovenfor.
Husk at møde op til laugets spil!
Efter lauget spiller Svøbsk til bal resten af aftenen, se nedenfor under Roskilde
Folkedanserlaug. Fri entre for medlemmer.
Husk, at aftenen starter med, at vi spiser de medbragte retter sammen kl. 18–20. Medbring
tallerken og bestik. Drikkevarer kan købes.

Kildegårdens fremtid
Byrådet besluttede den 16. februar at flytte ungeaktiviteterne i Ungdomshuset til Kildegårdens
stueetage pr. 1. august 2011. Dette betyder, at alle aktiviteter, som i øjeblikket foregår i
stueetagen, skal flyttes, da de unges aktiviteter vil foregå hver dag i tidsrummet kl. 12.00–
22.30.
I denne forbindelse har Lirum Larum af Kultur- & Idrætsudvalget fået tildelt 4 lokaler på 1. sal
i Kildegårdens hovedhus. Dette svarer nogenlunde til det, vi har i dag, da 2 af lokalerne er på
størrelse med lokale 7 i stueetagen. Det fremtidige danselokale bliver på samme størrelse som
det nuværende, blot i modsatte ende af huset på 1. sal.
Da stueetagen skal ændres til de nye indflyttere, vil man påbegynde disse ændringer i løbet af
foråret, hvornår vides ikke. Dette kan medføre, at der kan blive problemer i enkelte uger med
vores aktiviteter – vi håber, de kan løses uden alt for store ulemper.
Til salg:
En bodhran-tromme – Eckermann - er til salg for 2.200 kr. Interesserede bedes henvende sig
til Kirsten Møbius enten direkte eller på tlf. 46 36 50 89.
Med venlig hilsen
Oldermanden

Onsdagsdansen
2. marts
20.00-21.30
21.30-22.30
9. marts
20.00-20.30
20.30-21.00
21.00-22.30

Rejseorkestret
Roskilde Spillemandslaug
Bunkespil: Niels Jørgensens polka, Thore Härdelins schottish, Hamborg
sekstur, Polka sekstur, Lars Kusks firtur, Anglaise af Per Svensson, Myldretid i
Malmø (eng. efter Nils Andersson), Den røde Lue.
25-års jubilæum! Jens & Kurt med Bingsjö- og Boda-polskor m.m.
Dobbelt Op

16. marts
20.00-20.30
20.30-21.30
21.30-22.30
23. marts
20.00-20.30
20.30-21.30
21.30-22.30
30. marts
20.00-20.30
20.30-21.30
21.30-22.30

Bunkespil: Fynsk polka, Peder Pøhls fynbo, Schottish efter Skomagerfar,
Barsebäck schottish, Gl. Totur fra Vejle, Den muntre Kreds, Bränd Pers vals,
Kalkmandens vals.
Lone & Per
Optimisterne
Bunkespil: Peder Pøhl polka, Anne Louises polka, Schottish efter Skomagerfar,
Barcebäck schottish, Hambo på Logan, Vigers polska, Kalkmandens vals,
Ravne Pers vals, Tellings hopsa.
Bue & Douglas m. Røros-pols
Piraterne
Bunkespil: Den lille Vendelbo, Fanny Power, Svenske Annas vals, Mallebrok,
Anglaise, Anne Louises fynbo, Pileknækkeren, Schottish fra Barsebäck,
Josephine danser.
Annette, Bue & Jørgen
Streng MedVind

Forspiller til bunkespil: Jens Mathiesen.
Værter: Birthe & Kurt, tlf. 46 36 37 50.
Se mere om dans og musik på www.kurtjohan.dk.

Roskilde Folkedanserlaug
Generalforsamling
Roskilde Folkedanserlaug indkalder til generalforsamling lørdag den 26. februar kl. 16.00
på Kildegården, Helligkorsvej 5.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se nærmere i februar-Lirekassen.

Fællesspisning og bal efter generalforsamlingerne
Fællesspisning kl. 18–20 af medbragte retter. Husk bestik, tallerkener og glas.
Drikkevarer kan købes på stedet.
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
Helene Blum &
Harald Haugaard
4-tet
Torsdag d. 10. marts kl. 20
Gimle, Helligkorsvej 2
Entré i døren: 100 kr.
Under 25 år/stud. 50 kr.
Forsalg: 105 kr. på www.
roskildebilletten.dk ved print selv.
Ved køb på Gimle, Turistbureauet
og Roskildehallerne 115 kr.
Evt. resterende billetter v. døren.
Folk Roskilde tager hul på foråret med en af Danmarks klareste stemmer. Helene Blum står
sammen med den internationalt anerkendte violinist Harald Haugaard i spidsen for en kvartet,
som i foråret 2011 drager på turné i Danmark, og som d. 10. marts også besøger Folk
Roskilde. I en elegant blanding af Helene Blums viser og Harald Haugaards ekvilibristiske violin
giver de to kunstnere et vedkommende og innovativt bud på musik med stærke danske
rødder. Den danske sang anno 2011 møder power-violinen.
Helene Blums kunstneriske ståsted er både det nyskabende og det rodfæstede. Som sanger
tager hun udgangspunkt i århundredgamle sange, som hun genopfinder i nutidige fortolkninger
og blander elegant med nye sange, ofte hendes egne. Hun er dybt forankret i det danske
musikalske modersmål, men er samtidig ikke bange for at udfordre det.
I januar 2009 udgav Helene Blum albummet ”En gang og altid”, som fik et samlet
anmelderkorps til generøst at drysse med stjernerne. Bl.a. gav Fyens Stiftstidende albummet
seks ud af seks mulige stjerner og skrev: ”Helene Blum har fået sit første mesterværk i hus ...
Skaf dén cd og gør det nu”. Jyske Vestkysten skrev, at albummet “burde åbne en ladeport til
karrierernes landevej”, og både Berlingske Tidende og Jyllands Posten kvitterede med fem ud
af seks stjerner.
Harald Haugaards ladeport til karrierens landevej har været åben i en hel del år. Trods sin
relativt unge alder er han et veletableret navn på den globale folk- og roots-scene, hvor han
har turneret med Serras, Sorten Muld og ikke mindst duoen Haugaard & Høirup. Harald
Haugaard har høstet i alt 9 ! Danish Music Awards, og i 2008 modtog han kollegaernes
skulderklap i form af Dansk Musiker Forbunds Hæderspris.
Som udøver forener han stor virtuositet med sin højt skattede lyriske klang til en dybt
personlig og unik tone. Hans elegante sans for detaljen kombineres med et kraftfuldt udtryk i
et moderne bud på traditionel dansk musik. Eller som det ansete amerikanske tidsskrift Dirty
Linen skriver: “Haugaard is the master of sublime moments”. Den 1. april udsendte Harald
Haugaard sit første album i eget navn ”Burning Fields.”
På turnéen bliver Helene Blum og Harald Haugaard ledsaget af to fremragende
akkompagnatører i guitaristen Rasmus Zeeberg og cellisten Kirstine Elise Pedersen.
Rasmus Zeeberg er uddannet på Det kongelige danske Musikkonservatorium og har såvel i
studiet som live samarbejdet med en lang række danske navne såsom Hush, Zar og Mads La
Cour. Kirstine Elise Pedersen er solistklassestuderende ved konservatoriet i Basel og har
foruden med Helene Blum og Harald Haugaard turneret med Rikke Lundorf og Fiolministeriet.
Der lægges op til en koncertoplevelse i topklasse, som man ikke bør gå glip af.

Glæd jer desuden til:
7. april: Aviaja Lumholt Band
13. maj: Marianne Green Trio m. Irske step dancers

Musikaftenskolen Lirum Larum
Polska
Søndag d. 20. marts kl. 12.00-16.00.
Gråbrødre skole, lok. 24.
Instruktør Lis Fogh Jensen. Musik Eva Thestrup.
Sidste år var temaet slängpolskaer, og i år udvider vi med to andre typer, nemlig Åtabakpolskaen og Bingsjö-polskaen. Begge er meget gode at kunne for med fuld glæde at kunne
kaste sig ud i en svensk aften. Hvor slängpolskaen er den nemme variant, der i princippet bare
kræver, at man kan gå ved siden af hinanden, fokuserer de to andre i højere grad på
omdansningen - der hvor man drejer. Har man god teknik, er dette ikke så svært, når man
blot ved hvordan! Kom og lær det - eller bliv bedre til det, du allerede kan! Vi beskæftiger os
med alle tre polskatyper denne søndag.
Husk kaffekurven til pausen!
Hold nr. 10617, pris 95 kr.
Tilmelding og betaling på +73< +89802857<

Bodhran
I weekenden 19.-20. marts afholdes kursus i bodhran med Svend Kjeldsen.
Nærmere oplysninger: aftenskolelirumlarum@gmail.com eller tlf. 46 36 91 00.
Hold også øje med hjemmesiden www.lirumlarum.dk.

Afslutningsfest
Aftenskolefesten med underholdning af eleverne afholdes fredag 25. marts kl. 19.30 på
Østervangsskolen, Astersvej 15.

Roskilde Spillemandsstævne
NORD11 – Nordiske Mesterskaber i Folkemusik
Som omtalt i sidste nummer af Lirekassen bliver Roskilde vært for den sjællandske
delkonkurrence fredag den 5. august 2011, altså dagen før Roskilde Spillemandsstævne
starter. Sted: Kildegårdshallen – ligesom stævnet.
Status her i februar er, at der arbejdes med emnet på stævnets hjemmeside, hvor der i løbet
af et par uger vil være information at hente samt links til relevante hjemmesider.
Indtil videre kan der søges på www.folkemusik.com og www.nord10.se.
Konkurrencen er åben for solister, grupper og laug. Tænk over, om du selv vil deltage; du kan
også opfordre andre til at melde sig.
Følg med i næste nummer af Lirekassen.
Lisbeth Due Andersen, tlf. 46 40 15 21

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

