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

Roskilde Spillemandslaug
Turismens dag
Som tidligere omtalt spiller vi på
Stændertorvet lørdag den 28. maj
på Turismens Dag. Tidsrum kl.
12.45 – 13.30. Vi mødes kl. 12.30.
Jeg kan oplyse, at der er tilmeldt 27 spillemænd, så det bliver en oplevelse af de
store.
Repertoire:
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 Annas Vals.

Spillemandsstævnet
Lauget spiller til ballet lørdag d. 6. august kl. 20.00 – 21.00.
Repertoire som ovenfor til Turismens Dag. Repertoiret vil blive øvet onsdag den 3.
august kl. 17.00 – 19.00 på Kildegården, lokale 454 el. 101.
Lauget deltager naturligvis i indmarchen om søndagen, den starter kl. 13.00; melodi:
March till Skånska Spelfolket.
I forlængelse af indmarchen er der fællesspil for alle på amfiteatrets scene,
melodierne er: Lyø schottis - Kalkmandens vals.
Umiddelbart efter spiller lauget alene på scenen. Vi spiller her tre melodier:
Roskilde Spillemandsmarch – Schlaraffenland – Røragenvalsen.
Indmarch, fællesspil og laugsspil er programsat til kl. 13.00 – 13.45.
Husk! Mød op og spil med. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager, når lauget
skal spille.
Læs mere om stævnet bagerst i denne Lirekasse!

NORD11 – NM i folkemusik
Roskilde Spillemandsstævne har i
2011 besluttet at være vært for det
sjællandske delmesterskab i
spillemandsmusik (forløberen for
NORD11). Roskilde Spillemandslaug
har besluttet at deltage i kategorien
spillemandslaug. Denne beslutning er
naturligvis taget under den
forudsætning, at vi kan stille med en gruppe af vore bedste spillefolk, som vil være i
stand til at give øvrige laug i kategorien en god konkurrence.
Da gruppens størrelse skal ligge inden for rammerne min. 12 – max. 20, vil det være
nødvendigt at selektere (vælge), så vi får sammensat en gruppe, som rent
instrumentmæssigt er afbalanceret i forhold til størrelsen.
Beslutning om tilmelding skal ske senest den 1. juli.
Betingelsen for at deltage er:
- Du skal være medlem af Roskilde Spillemandslaug.
- Du skal kunne deltage i mesterskabet på følgende datoer:
DM delfinale i Roskilde den 5. august 2011
DM finale i Præstø den 13. august 2011
NM finale i Sälen, Dalarna, Sverige, den 11.–13. november 2011
Udgifter til fælles transport til og fra Sälen samt ophold afholdes af NORD.dk
Den spillemæssige indsats til alle 3 finaler må max. vare 7 minutter. Vor indsats vil
tage udgangspunkt i laugets repertoire og er indtil videre følgende:
Schlaraffenland - spilles 3 gange - varighed ca. 2’ 20’’
Jødetur fra Mors – spilles 2 gange + 1 A, varighed ca. 2’28’’
Kristians Schottish - spilles 3 gange - varighed ca. 1’42’’
Samlet spilletid ca. 6’30’’. Så vi skal holde cd’ens tempo.
Hertil kommer annoncering.
Der vil blive arrangeret et par ”øvninger” af ovennævnte melodier sammen med
Kristian og Peter. Tid og sted er ikke fastlagt endnu.
Hvis vi når længere end til delfinalen i Roskilde, vil vi skulle spille til et bal. Dette
betyder, at man skal være fortrolig med hele laugets repertoire.
Jeg kan oplyse, at der p.t. kun er tilmeldt 12 medlemmer, så hvis vi skal have en
chance for at præstere det, lauget kan, bør vi op på mindst 18 – 20 medlemmer.
Hvis du er interesseret i at deltage, bedes du henvende dig til oldermanden – enten
på mail: h-j-t@mail.dk eller på telefon 23 29 05 73.

Næste laugsaften
Næste laugsaften bliver onsdag den 7. september kl. 19.00 på Kildegården, lokale 454
på 2. sal eller lokale 101 på 1. sal.

Onsdagsaftenerne
Spil på havnen
Fra onsdag d. 1. juni til og med onsdag d. 31. august er der spil og dans på
museumsøen ved Vikingeskibshallen hver onsdag fra kl. 19.30. Fri entré, alle er
velkomne.
Havnebandens repertoire kan hentes i Folkets Hus Spillefolks nodesamling på
www.spillefolk.dk under Nodesamling/Repertoirelister.
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Roskilde Folkedanserlaug
Åbningsbal med to orkestre
Lørdag den 24. september
i Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, 1. sal (NB nyt lokale).
Entré til ballet kr. 75 (medlemmer af Folkedanserlauget kr. 65).
Kl. 18 – 20 Fællesspisning af medbragte madretter til fællesbordet.
Husk bestik, tallerkener og glas. Øl og vin kan købes på stedet.
Efter måltidet er der traditionen tro tid til at høre et par sange el.lign.
Kl. 20 – 21 Roskilde Spillemandslaug
Kl. 21 - 23.30 Det’ Rannok, de Fries & D. Beck
Dette orkester – med to violiner og to klaverer er sammensat specielt til denne aften!
Det består af
de Fries & D. Beck
= Tove de Fries og Malene D. Beck (nedenfor)
samt
Rannok
= Michael Graubæk og Theis Langlands (t.v.)

Malene D. Beck

Tove de Fries

Hvor mange kan sige, at de har hørt to violinister spille sammen med to pianister?
Dette bliver en enestående chance for at høre noget unikt og ganske særligt inden for
dansk folkemusik.
To duoer, som hver består af violin og klaver, bliver denne aften nådesløst kastet
sammen til noget, som aldrig før er set i Danmark. Der bliver spillet til dans med to
førende pianister i Danmark sammen med to fremragende traditionsspillemænd på
violin.
Tove og Michaels forhold strækker sig mange år tilbage, hvor Tove var Michaels
violinlærer igennem flere år. Nu står de sammen på scenen og viser med leg og et
godt greb i traditionen, hvordan dansk folkemusik kan lyde. Med sig har de hver især
den anden halvdel af deres trofaste duoer, nemlig på klaver Malene D. Beck og Theis
Langlands, som også har specialiseret sig i både dansk spillemandsmusik og bl.a.
canadisk klaverspillestil.
Det bliver helt sikkert en enestående aften, hvor der både skal danses og lyttes til
traditionelle numre og musikernes egne kompositioner. Det bliver en fantastisk aften!
Hjemmesider: www.defries-dbeck.dk og www.rannok.dk

Folk Roskilde
Irsk søndag
26. juni kl. 13.30 – 19.30
Svogerslev Kro – telte i haven
Entré 150 kr. + 5 kr. gebyr. Forsalg: Svogerslev Kro og www.musikalskevenner.dk
Resterende billetter sælges ved døren.
Oplev en dejlig sommerdag fyldt med god irsk musik og masser af oplevelser.
Svogerslev Kro og Folk Roskilde er gået sammen om at stable et arrangement på
benene, hvor der er garanti for godt humør og lyst til at klappe med – og måske tage
en lille svingom i det grønne. For en sikkerheds skyld er der dog sørget for telttag
over løjerne.
Dagens program byder på koncerter med to af de bedste irskspillende grupper, der
kan opdrives i Danmark:
Tradlads &
Greensteps lægger ud
med masser af jigs,
reels, slides, hornpipes
og sange fremført af
fire supertalentfulde
musikere:
Martin O’Hare (født i
Belfast) på bodran,
den irske håndtromme,
Peter Sørensen på
violin,
Bjarne Schmidt på
banjo og bouzouki,
Kevin Horan (fra
Dublin) på guitar og
sang.
Sammen med Tradlads optræder dansegruppen Greensteps med forrygende irsk dans,
som den bl.a. kendes fra Riverdans og Lord of the Dance.

Tradish tager tråden op med en blanding af
traditionelle sange og instrumentalnumre og
egne sange og melodier med rødderne dybt
plantet i den irske tradition.
Trioen består af:
John Pilkington (født i Manchester) på guitar,
irsk bouzouki og sang,
Louise Ring Vangsgaard på violin og sang,
Brian Woetmann på bodran, percussion og
sang.
Tre meget talentfulde og sprudlende musikere,
hvis hjerter banker for den irske musik.
Begge grupper består af musikere, der alle har været aktive i en lang række andre
populære orkestre.
I de pauser, der bliver i musikken, er der lejlighed til at besøge det irske whiskytelt,
hvor der udskænkes smagsprøver - tre smagsprøver er inkluderet i billetprisen, og der
kan købes, så længe lager haves. Desuden byder kroen på masser af kulinariske
muligheder, såvel irske bøffer på grillen som irsk kaffe, irsk øl samt Guinness.
Kom og få en helstøbt irsk søndag lige midt i Svogerslev!
Når det irske arrangement er slut, er der mulighed for at fortsætte med skotsk
whiskysmagning, der inkluderer fem smagninger, pølse- og ostebord samt 1 glas
vin/øl. Billetter til dette arr. kan ligeledes købes i forsalg samt ved døren, pris kr. 305.

Arrangementer i efteråret på Gimle
Torsdag d. 1. sept. kl. 20:
Torsdag d. 22. sept. kl. 20:
Fredag d. 14. okt. kl. 20:
Torsdag d. 27. okt. kl. 20:
Lørdag d. 12. nov. kl. 20:
Torsdag d. 8. dec. kl. 20:

Jane & Shane (GB)
Maurice Dickson Duo (IRL)
Flotille m. Jullie Hjetland
Spil Dansk Dag (TBC)
Caladh Nua (IRL)
Zenobia og Rannok (DK) Dobbeltkoncert

Musikaftenskolen Lirum Larum
Polska og schottish på havnen
Lørdag 27. august kl. 18.30 på Musemsøen ved Vikingeskibsmuseet. Fri entré.
Kerstin Backlin, Jens Mathiesen og Karen Brodersen: Lidt danseundervisning først,
derefter frit spil og dans til sent (spilleliste sættes op).
Ring på 56 82 06 09 eller skriv til karenbr@get2net.dk om du har nogen spørgsmål.
KH Karen

Roskilde Spillemandsstævne
5. - 6. - 7. august
* Fredag aften: DM i Folkemusik - NYHED!
* Lørdag formiddag spil i byen, om eftermiddagen buskspil, workshop og
matiné, om aftenen bal og natcafé.
* Søndag: Indmarch i amfiteatret, musik og dans på to scener, buskspil.

Så ligger stævnets program klar på
hjemmesiden! Se www.lirumlarum.dk. Under
punktet Spillegrupper finder du fotos og
beskrivelser af de optrædende grupper.
”Overhjælperne” for arbejdsgrupperne er på
plads, men hvis du har tid og lyst til at give en
hånd med under stævnet eller i dagene op til,
er det altid meget velkomment! Kontakt
koordinator Hans Ivar på hic@ude.nu eller
21 22 45 93.
Stævnefolderen har vi klar i løbet af juni. Ligeledes plakaterne. Og vi har stadig
mange af de små postkort. Hvis du vil hjælpe med uddeling af noget af dette prmateriale - hvis du fx skal deltage i stævner, kurser eller højskoleophold i løbet af
sommeren - så tal med Olle, Judith eller Iben på en onsdagsaften.
Stævnets fællesmelodier:
March till Skånska Spelfolket (indmarchmelodi) - Lyø schottis - Kalkmandens vals.
Roskilde Spillemandslaug spiller:
Roskilde Spillemandsmarch - Schlaraffenland - Røragenvalsen.
Noder: Se nodesamlingen på Folkets Hus Spillefolks hjemmeside www.spillefolk.dk.
DM i Folkemusik - Delkonkurrence i Roskilde
Status medio maj er, at arrangementet har modtaget ganske pænt med tilmeldinger,
og da tilmeldingsfristen er 1/7, kan flere nå at komme til endnu.
Programmet ser rigtig spændende ud med stor variation og spredning i feltet; fra midt
i juli vil aftenens program med deltagernes navne kunne læses på stævnets
hjemmeside.
Kom og vær med som publikum til nyskabelsen inden for dansk folkemusik. Kom og
undersøg, om det her blot er en ny X-faktor-dille, eller om der mon skulle være tale
om noget brugbart, sjovt og anderledes.
Sidder solisten, gruppen eller lauget nu og føler sig udfordret af ideen, så brug
tilmeldingsskemaet på stævnets hjemmeside; som nævnt er fristen 1/7.
Lisbeth Due Andersen
Et lille pluk fra stævnefolderen (se mere på www.lirumlarum.dk):
ELVINGS SPELMANSKAPELL
Fra Falun i Dalarna kommer denne
gruppe erfarne musikere, som er
meget aktive på festivaler og stævner
rundt om i Sverige. På deres
repertoire er både polskaer,
svingende schottisher og bløde valse.
Gruppen begyndte at spille sammen i
2004 omkring et projekt med
Helsingland-spillemanden Gällsbo-Emil
Olsson, og i den forbindelse udgav de
cd’en Lila Låtar.
I 2010 har de udgivet cd’en Made in Falun med egne kompositioner.
Gruppen består af Ann og Leif Elving på violin, Lars Göran Johansson på harmonika og
citar samt Staffan Lindfors på bas, guitar og mandolin.

Danseworkshop med Elvings SpelmansKapell og Jack Sander og Jutta Hansen
De erfarne dansere og undervisere Jack Sander og Jutta Hansen fra Frederiksberg
Folkemusikhus vil indvie os i den gyngende svenske Boda-polskas univers, mens
musikken leveres af Elvings SpelmansKapell.
Workshoppen er for alle - både de, der har lyst til at lære grundtrinene, og de, der vil
have genopfrisket dansetrinene.
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter:
 Roskilde Spillemandslaug
 Onsdagsaftenerne
 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Jeg vågner en morgen ved sol og lærkesang
og mærker, at dagen vil danse sig i gang …
Men vinden den blæser, og dagene de går,
og spille det vil jeg, så længe hjertet slår …
Jeg griber i nætter om bue og om hals,
for uro og længsel skal stilles med en vals …

(fra Spillemandens Hilsen
af Finn Moltved)

God sommer!

