Lirekassen
Juni 2013
Denne gang er der indlæg fra:
 Onsdagsaftenerne
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Folk Roskilde
 Roskilde Spillemandsstævne
MAJ
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Torsdag

22.
25.
29.
30.

Onsdagsaften
Turismens Dag
Onsdagsaften
Baltic Crossing

Se maj-Lirekassen

JUNI – JULI - AUGUST
Alle onsdage
Søndag
Søndag
Torsdag
Onsdag
Lø.-sø.
Lørdag

2.6.
9.6.
13.6.
26.6.
3.-4.8.
31.8.

Spil og dans på Roskilde Havn
Aldershvilestævnet
Maritime Dage
Cæciliekoret
Havnedansens 20-års jubilæum
Roskilde Spillemandsstævne
Paul McKenna Band

Havnebanden
Roskilde Havneforum
Rundetårn

Folk Roskilde

Onsdagsaftenerne
Havnedans
Alle onsdage i juni, juli og august er der som sædvanlig spil og dans på Museumsøen i
Roskilde Havn. Alle er velkomne til at spille, danse eller være tilskuere. Vi starter kl.
19.30, og der er fri entré.
Vi danser på det dansevenlige trægulv. Havnebanden spiller under ledelse af Knud
Kristiansen (knudkristiansen@mail.dk). Se repertoiret i Lirekassens maj-udgave eller
på www.spillefolk.dk under Repertoirelister / Roskilde Spillemandslaug.
Vikingeskibsmuseets café er åben og sælger varme og kolde drikke, is m.m.
Mange kommer tidligt med madkurv – der er borde og bænke til formålet.
Der er gratis parkering på havnens P-plads.

20-års jubilæum den 26. juni
Knud Kristiansen fortæller: ”Det hele begyndte i juni ’93. Vi var nogle få stykker, der
spillede i Folkeparken om onsdagen, men der kom næsten aldrig nogen tilhørere/
dansere. En dag gik vi derfor ned på havnen og stillede os op foran roklubben og
spillede en times tid. Onsdagen efter spillede vi igen, og siden er der spillet hver
onsdag i sommermånederne, de sidste 12-13 år på Museumsøen.
I begyndelsen var der 5-6 spillefolk og 8-10 dansere. Nu er der på en god sommeraften 30-35 spillefolk og 150-200 tilhørere/dansere.”
Det kan tilføjes, at Knud Kristiansen fik Roskilde Kommunes Kulturpris i 2009 som en
anerkendelse af hans initiativ og indsats med spil og dans på havnen.
Roskilde Spillemandslaug og
Roskilde Folkedanserlaug
fejrer havnedansens jubilæum
onsdag den 26. juni. Kom og
deltag i festlighederne med
fællesspisning, musik og dans
på Museumsøen ved Vikingeskibsmuseet.
Vi arbejder på at arrangere
bestilling af mad til fællesspisning kl. 18-19.30. Hør
nærmere om tilmelding og
betaling til havnedansen den 5. juni. Regn med, at der skal medbringes tallerken,
bestik og glas. Drikkevarer og kaffe skal købes i cafeteriet.
Derefter dans fra kl. 19.30 til 22.00.
Vi opfordrer til, at der er en, der skriver Havnedansens 20-års jubilæumsmelodi !
(nærmere om indøvning gives den 5. juni).
Hilsen fra festudvalget / Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug
Jens

Roskilde Spillemandslaug
Turismens Dag
Lauget skal spille til Turismens Dag i Roskilde lørdag den 25. maj kl. 10-11 - NB
ny tid! - på Stændertorvet.
Repertoire: Roskilde spillemandsmarch – Smedepolka – Den skæve polka Gammel sekstur med fire par – Gammel tretur fra Vrøgum – Sekstur fra Læsø
– Alsinger sekstur – Hornfeld – En gammel hopsa – Fisken ligger på hviden
sand – Kom vo sook – Kællingen – Og hvad er det for narreri – Lyø schottis
nr. 1 – Esse schottis – Hambo e. Lasse i Svarven – Bryggare Viktors polska –
Lyø brudevals – Svensk Annas vals.
Noderne kan ses på www.spillefolk.dk under Nodesamling - Repertoirelister – Roskilde
Spillemandslaug.

Aldershvilestævnet
Lauget skal også spille til Aldershvilestævnet søndag den 2. juni kl. 16-17. Det
foregår som sædvanlig i Aldershvile Slotspark, læs om stævnet på www.gladdans.dk
Repertoire: se ovenfor.
Tilmeldingsliste vil være lagt frem på onsdagsaftenerne.

Roskilde Spillemandsstævne

Roskilde Spillemandsstævne lørdag den 3. august og søndag den 4. august.
Vi åbner ballet lørdag kl. 20. Søndag skal vi også spille, men programmet er ikke helt
fastlagt endnu, følg med på stævnets hjemmeside under www.lirumlarum.dk
Vi spiller samme program som de foregående gange.
Tilmeldingsliste er fremlagt på onsdagsaftenerne.

Laugsaften 4. september
Det var så sæsonen 2012-2013 i Roskilde Spillemandslaug, hvor det har været dejligt
at se så mange mennesker komme og spille og indøve de forskellige melodier.
Det var mange nye melodier, men nu er forarbejdet lavet. Det er min hensigt at lave
forskellige danseprogrammer med de melodier, vi har indøvet, plus nogle af de gamle
melodier, så det program, der bliver øvet på en laugsaften, er det, vi skal spille til
dansen senere på aftenen.
Dog slipper I ikke helt for nye melodier. Der bliver ”Månedens melodi”, en ny melodi
til hver laugsaften.
Program for laugsaftenen 4.9. kommer i næste Lirekasse (ca. 20. august). Kristian
Bugge og Peter Eget fortsætter med at være undervisere på laugsaftenerne. Marianne
fortsætter med at lave kaffe med brød. OBS! Vi mangler en ølmand.

Hjemmesiden
Husk at se på www.lirumlarum.dk en gang imellem. Der bliver lagt billeder og videoer
ind fra onsdagsdansen.

Månedens citat
- er af Svenske Ole (webmaster på Folkets Hus hjemmeside): ”Gentagelse er al
indlærings moder.”
I ønskes alle en god sommer – husk at tage ud til nogle spillemandsstævner! (Se fx
www.lirumlarum.dk under LINKS).
Jørgen Jørgensen, oldermand

Sved og hestehår i skærgården
Torsdag d. 13. juni kl. 20.00 vil du kunne høre noget så usædvanligt som smukke
svenske polskaer og valse sunget af Cæciliekoret, der akkompagneres af blandt
andre Per Darger på violin, Berit Johansen på klaver og Kasper Eliasen på bas.
Det er den legendariske svenske spillemand Hans Kennemark, som har arrangeret
en række Väster Götlands
polskaer og valse for kor,
violiner og bas. Koret vil
desuden divertere med
iørefaldende svenske skærgårdsviser.
Koncerten foregår i Rundetårns sal, Købmagergade i
København, og billetter (50
kr.) kan bestilles på
www.rundetaarn.dk/category/
koncert/
Venlig hilsen Per Darger

Dansens Dag 28.4.
Hermed et par billeder fra Dansens Dag på Musicon den 28. april. Cirka 12 mand fra
Roskilde Spillemandslaug spillede til folkedansen med ca. 30 dansere i alle aldre –
heraf en håndfuld dansere fra Lirum Larum.
Jørgen Jørgensen

Roskilde Folkedanserlaug
Turismens Dag
VisitRoskilde afholder Turismens Dag lørdag den 25. maj på Stændertorvet.
Kl. 10-11 – NB ny tid! - spiller Roskilde Spillemandslaug. Der er mulighed for at
byde alle interesserede med på kredsdanse og pardanse.
Vi opfordrer så mange som muligt til at komme og dele danseglæden med publikum.
Folkedanserlaugets bestyrelse vil bagefter være klar med info til de forhåbentlig
mange nye interesserede danseglade turister.

Maritime dage
Søndag den 9. juni deltager vi i endnu et udendørs dansearrangement.
Sted: Roskilde Havn. Kl. 13-14 spiller Knud med venner op til folkedans. Vi håber at
se rigtig mange glade dansere, der kan byde interesserede tilskuere op. Lad os få en
herlig eftermiddag sammen!
Arrangementet er en del af Havneforums årligt tilbagevendende Maritime Dage, se
www.roskildehavneforum.dk

Knud med venner
til en onsdagsaften

Vel mødt – hilsen bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug

Åbningsbal med 2 orkestre
Lørdag den 21. september i Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, 1. sal.
Entre kr. 75 (medlemmer af folkedanserlauget kr. 65)
Kl. 18–19.30 Fællesspisning af medbragte madretter til fællesbordet.
Husk bestik, tallerkener og glas.
Øl, vin, kaffe, te og kage kan købes på stedet (hele aftenen).
Efter måltidet er der traditionen tro tid til at høre et par sange el. lign.
Kl. 19.30 Roskilde Spillemandslaug spiller op til dans.
Kl. 20.30–23.30 BASTARD KVINTET - Michael Graubæks 5 mand store
danseorkester spiller forrygende og svingende balmusik, så hele Roskilde by svinger
med.
Reservér allerede nu datoen til denne store danseaften, hvor der også vil være indslag
fra de to workshop for unge med dans og musik (se nedenfor).
Yderligere info: ring til Jens på tlf. 43 62 12 13.

Workshop: Folkedans for unge (13–30 år)
Lørdag den 21. september kl. 10.00–16.00, Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej
5, 1. sal, Roskilde.
Underviser: Rikke Rasmussen.
Årets tema: Mød andre unge og oplev
glæden ved at være sammen om dans med
fokus på danseglæde til den gode
dansemusik.
Du får mulighed for at vise de lærte danse
ved ballet om aftenen. Der er også
muligheder for buskdans om aftenen.
Betaling og tilmelding: Kursuspris kr. 50. Ekstra: frokost kr. 30, aftensmad kr. 40.
Hold nr. 3136. Tilmelding og betaling til Musikaftenskolen Lirum Larum på konto 73
89801857, skriv hvad du melder dig til.

Workshop: Folkemusik for unge (10–30 år)
- violin, harmonika og klaver
Lørdag den 21. september kl. 10.00–16.00, Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej
5, 1. sal, Roskilde.
Undervisere: Michael Graubæk, violin - Malene D.
Beck, klaver - Peter Eget, harmonika.
Årets tema: Dansk folkemusik til dans. Mød andre
unge og oplev glæden ved at være sammen om
dans og spil med fokus på danseglæde og spilletav
ved den gode dansemusik.
Du får mulighed for at spille med til ballet om
aftenen. Der vil være både sammenspil og
instrumentalundervisning, samt mulighed for
buskspil/dans om aftenen.
Betaling og tilmelding: Kursuspris kr. 50. Ekstra: frokost kr. 30, aftensmad kr. 40.
Hold nr. 3336. Tilmelding og betaling til Musikaftenskolen Lirum Larum på konto 73
89801857, skriv hvad du melder dig til.

Kontakt: Rikke Rasmussen, tlf. 28 74 89 28, rikke.dance@gmail.com for spørgsmål
vedr. kurserne, og aftenskolelirumlarum@gmail.com vedr. tilmelding og betaling.
Workshoppene er støttet af Folkemusikkens Støttepuljer og Roskilde Folkedanserlaug.

Folk Roskilde
Paul McKenna Band (SCO)
Lørdag d. 31. august
kl. 20
Gimle, Helligkorsvej 2
Billetter i forsalg:
www.roskildebilletten.dk
150 kr. + gebyr.
Stud./under 25 år:
50 % rabat udbetales
ved døren.
Billetter ved døren:
175 kr.

Efterårssæsonens første koncert i Folk Roskilde præsenterer et af de bedste nye
bands på den skotske folkscene. I Paul McKenna Band forenes og fornyes den
traditionelle og den kontemporære folkmusic. De fem medlemmer har hver især og
sammen modtaget flere priser, bl.a. for ”Best up and coming Act, Scots Trad Awards
2009”.
Singer-songwriter og multiinstrumentalist Paul McKenna er i front med sin
fremragende vokal, og han bakkes op af et enestående hold af musikere:
David McNee: mandolin og bouzouki. Sean Gray: fløjter, guitar og vokal. Ewan Baird:
bodran, cajon og guitar, samt Ruairidh McMillan: violin – og i øvrigt ”BBC Scotland
Young Musician of the year 2009”.
Kom og oplev bandet, der er blevet kaldt ”The best band of their generation”, og som
”har potentialet til at dominere den skotske musiktradition i de næste mange år”.
Det bliver en fantastisk start på efterårssæsonen.

Efterårets koncerter
Oplysninger om de enkelte koncerter kan senere findes på
www.folkroskilde.dk og her i Lirekassen.

Lørdag d. 31. august:
Torsdag d. 19. september:
Torsdag d. 3. oktober:
Torsdag d. 17. oktober:
Tirsdag d. 5. november:
Søndag d. 24. november:
Lørdag d. 14. december:

Paul McKenna Band (SCO)
Big Basco m. Julie Hjetland (DK/N)
Habadekuk (DK)
New Country Rehab (CAN) m. M.C. Hansen (DK)
Other Roads (UK)
Helene Blum & Haugaard Kvintet (DK)
Christian Søgaard Trio (DK)

Roskilde Spillemandsstævne
Musikprogrammet vil om få uger
kunne findes på stævnets
hjemmeside www.lirumlarum.dk
Her lidt praktiske oplysninger:
Lørdag den 3. august:
På Roskilde Gymnasium (ved
Domkirkepladsen), om formiddagen
også spil i bymidten.
Søndag den 4. august:
På museumsøen, Roskilde Havn.
Mad og drikke:
Lørdag: Festmiddag! Kaffe/te, øl/vand, vin, kager. Snitter ud på aftenen fra
Kongebakkens Slagter- og Specialitetsforretning.
Søndag: Vikingeskibsmuseets cafeteria sælger mad. Drikkevarer som om lørdagen.
Isboder på havnen.
Festmiddagen lørdag aften leveres af Kongebakkens Slagter- og Specialitetsforretning.
Pris 120 kr. Anfør om der ønskes vegetarmad.
Forudbetaling er nødvendig, til bank reg.nr. 2280, kontonr. 7554 430 443, eller betal
ved en onsdagsaften på havnen i juni eller juli, senest 31. juli.
Priser:
Entré lørdag: 120 kr. (16-26 år: 60 kr., 0-15 år: gratis)
Workshop lørdag: 60 kr. (16-26 år: 30 kr.)
Søndag: Fri entré (armbånd fås på stedet)
Overnatning:
På Roskilde Vandrerhjem ved havnen, i
et 8-personers rum (kun for stævnedeltagere) med toilet og bad, 100 kr. pr.
person.
Forudbetaling til stævnet, se ovenfor.
Medbring sengelinned og håndklæder,
eller lej på stedet (70 kr.). Morgenmad
bestilles og betales (55 kr.) på
vandrerhjemmet ved ankomst.
Nærmere orientering ved tjek ind til
stævnet på gymnasiet lørdag.

Matinékoncert 15.4.
Som omtalt i Lirekassens apriludgave blev der afholdt matinékoncert på Roskilde
Bibliotek mandag den 15. april. Koncerten var tænkt som en optakt til sommerens
nyskabelse - den danske rigsspillemandsordning, se www.rigsspillemand.dk
Koncerten blev indledt med Knud Jeppesens Vals, og sjældent har jeg hørt den spillet
så smukt og dansbart. Det var svært at blive siddende på stolen.
Syv danske spillemænd (formentlig kommende rigsspillemænd) og to svenske
nuværende rigsspillemænd stod for musikken, og efter første nummer gav de enkelte

Fra venstre: Poul Bjerager (initiativtager til Danmarks Rigsspillemænd) –
Michael Sommer – Al Damlund – Peter Pedersen – Christina Frohm –
Julie Heebøll – Rune Tonsgaard Sørensen – Peter Eget – Bent Melvej.

spillemænd et nummer. Koncerten sluttede med en løssluppen Trædballehus Polka
som fællesnummer.
Niveauet var højt – meget højt – så der er noget at leve op til for kommende
aspiranter. Interessant var det at høre den danske og svenske spillemandsmusik
spillet ved samme lejlighed. Den danske musik kan sagtens tåle sammenligning med
den svenske i musikalsk kvalitet. Vi kan bestemt være stolte af vores
spillemandsmusik.
Nu kan vi så glæde os til sommerens spillemandstævne, hvor en del af stævnet bliver
præsentation af de første danske rigsspillemænd.
Jørgen Sten Andersen (tekst og fotos)

Poul Bjerager.
De to svenske
rigsspillemænd
Christina
Frohm og
Peter
Pedersen.

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter:
 Onsdagsaftenerne (koordinator Kristian Søe Højberg, k.hoejberg@gmail.com)
 Roskilde Spillemandslaug (oldermand Jørgen Jørgensen, jorjor@webspeed.dk)
 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen,
jens.markvard.andersen@albertslund.dk)
 Folk Roskilde (formand Lene Buch, lebuchha@webspeed.dk)
 Musikaftenskolen Lirum Larum (aftenskoleleder Mette Vedfelt,
aftenskolelirumlarum@gmail.com)
 Roskilde Spillemandsstævne (koordinator Hans Ivar Christoffersen, hichr@mail.dk)
 Fællesmødet (koordinator Lisbeth Due Andersen, lisbethdue@hotmail.com)
Indlæg fra medlemmer af disse foreninger skal fremsendes til formanden/oldermanden senest
den 5. i måneden inden indlægget ønskes bragt.
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).
Lirekassen udsendes for alle måneder på nær juli og august.
Den udkommer senest den 20. i måneden før.
Udsendelse: Lene Buch
Redaktør: Iben G. Nissen
Se også www.lirumlarum.dk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

God sommer!

