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Onsdagsaftenerne
Havnedans-afslutning med spisning den 28.8.
Onsdag den 28. august er den sidste aften med spil og dans på Vikingeskibsmuseets
dansegulv ud for Café Knarr. I den forbindelse står vi i Festudvalget for Onsdagsdansen for et udendørsarrangement med spisning af en ret til 120 kr. fra Café Knarr (i
lighed med det arrangement, vi havde til 20-årsjubilæet den 26. juni).
Menu:
Røget kyllingebryst med lys sauce og urter.
Speltsalat med spidskål, urter, rødløg og bagt ost.
Blomkålssalat med bagte pærer, rucola, rugcrumble, tranebær og karse.
Fennikelsalat med skovsyre, æbler, capers og dild.
- med groft brød og smør.
Tilmelding og forudbetaling: Spisebillet købes senest onsdag den 21. !
I dansepauserne denne aften vil Kirsten Jørgensen og Jens Markvard tage imod
bestilling og betaling.
Med venlig hilsen
Festudvalget for Onsdagshavnedansen, Lirum Larum
Jens Markvard Andersen, tlf. 43 62 12 13

Onsdagsaftenerne på Kildegården
Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5. Fri entré. Alle er velkomne - både i
bunkespillet og på dansegulvet. Salg af drikkevarer og kage til rimelige priser.
NB: Ingen onsdagsaften den 4. september.
11. september
19.30-20.00 Bunkespil: Per Broens Rheinlænder, Madsbøl nr. 1, Den toppede høne fra
Thy, Gånglåt fra Äppelbo, Böll Olles schottis (H-mol schottis), Schottis
fra Haverö, Fanny Power vals, Ravnepers vals, Niels Johnsens mazurka
20.00-21.00 Nøddeknækkerne
21.00-22.00 Ad Hoc
18. september
19.30-20.00 Bunkespil: Fædrelandspolka, Storm polka, Morten Larsen, Baglæns
kontrasejre, Tænk på enden, Hans Thamsen, Gl. Jes Sonnicsen, Hans
Chr. drog til stads
20.00-21.00 Wos
21.00-22.00 Knud med venner
25. september
19.30-20.00 Bunkespil: Oksbøl polka, Ringridningspolka, Den muntre kreds, Røde
Lue, Pottemagervalsen, Vals til Josefine, Den sortbrogede ko, Skæve
Thorvald
20.00-21.00 Kontra Otte
21.00-22.00 Egen Stemning
Noderne til bunkespil findes på www.spillefolk.dk under Nodesamling, Repertoirelister:
Roskilde Spillemandslaug.
Forspiller til bunkespil: Jørgen – oldermand.
Vært: Flemming Rosenberg Larsen, 36 75 19 38.

Månedsværter resten af 2013
Oktober
November
December

Kirsten Møbius
Peter Roos
Jens Markvard

46 36 50 89
50 56 24 03 / 46 37 24 02
43 62 12 13

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften
Onsdag den 4. september på Kildegården kl. 18.30, for medlemmer af Roskilde
Spillemandslaug.
Jeg håber, I har haft en god sommer med megen musik, og at I har fået spillet noget.
Det har været godt at se så mange til Havnedansen, så I ikke har ligget stille hele
sommeren. Vi har jo spillet til Aldershvilestævnet, hvor vi fik megen ros, og vi har
spillet til Roskilde Spillemandsstævne, hvor jeg synes det gik rigtig godt. Kurt optog
en video, som I kan se på vores egen hjemmeside (www.lirumlarum.dk, vælg
Roskilde Spillemandslaug, vælg Videoalbum). Der vil også blive lagt flere billeder ind
fra stævnet.
Nu skal vi i gang igen, og første laugsaften er jo helt for os selv, vi skal ikke spille til
dans. Det betyder, at vi har fra kl. 18.30 til 22.00, og jeg har tænkt at dele aftenen
op således:

Kl. 18.30-19.30 Opdeling i grupper: violiner – Kristian, harmonikaer – Peter, bas og
guitar – jeg prøver at finde en underviser, fløjter – jeg gør det samme.
Kl. 19.30-20 Pause med kaffe og kage, som Marianne sørger for, og en enkelt øl (Ale
og pilsner).
Kl. 20-20.15 Månedens melodi: Fynbo efter oldefar, traditionel fynbo efter Gitte og
Lilian Wammen.
Derefter indøver vi det nye danseprogram, som vi allerede skal spille til folkedansernes åbningsbal den 21.9. kl. 20-21 og derefter til laugsaften den 2. oktober.
Det er som følger:
Den skæve march - Adam og Eva polka - Norsk fynbo - Dronningens dans - Gryderup
tro - Jydsk kontra - Den gamle trekant - Hopsa fra Salling - Hej fi-de-li Niels Thamsen
- Søren Fogeds styk - Hu hej hummel i a vand - Majas hambo - Polska/hambo e.
Anders Johnsson - Mazurka e. Levi Vilsen - Schottish fra Blyberg - Renglender fra
Bjørken - Hamborger fra Ribe - Mads Engårds hamborger - Knud Jepsens vals.
Alle melodier, som vi spillede sidste sæson, og noderne findes på www.spillefolk.dk
under Nodesamling, Repertoirelister, Roskilde Spillemandslaug.
Jeg glæder mig meget til at komme i gang igen, og jeg håber, I gør det samme.
Hilsen Jørgen – Oldermand
PS: På spillemandsstævnets hjemmeside under Tidligere år, Scrapbog, kan I nu finde
en hel masse billeder af avisudklip fra lokalaviserne gennem årene.

Månedens citat
Den, som aldrig gør en fejl, gør ikke så meget andet heller.
(Bernhard Shaw)

Roskilde Folkedanserlaug
Åbningsbal og spille- og dansekurser
Lørdag den 21. september på Kildegården afholdes der for andet år arrangementet
åbningsbal om aftenen og spille- og danseworkshops i dagtimerne.
Workshops for de unge:
 Folkedans – v/Rikke Rasmussen
 Violin – v/Michael Graubæk
 Harmonika – v/Peter Eget
 Klaver – v/ Malene D. Beck
Workshops for alle:
 Violin – v/Kristian Bugge
 Harmonika – v/Peter Eget
 Guitar – v/Rasmus Zeeberg
 Blokfløjte – v/Torsten Slotsberg
Læs mere under Aftenskolen længere fremme i denne Lirekasse!
2014 og 2015:
Arrangementet gentages ved de fremtidige åbningsballer. Der er allerede aftalt med
Henrik Jansbergs orkester, at de er omdrejningspunktet for folkemusik til workshops
og aftenens bal i år 2014, og med orkestret Basco ved Hal Parfit Murray i år 2015.

Åbningsbal med 2 orkestre - sommerens hotteste bal
Lørdag den 21. september i kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, 1. sal.
Entre kr. 75 (medlemmer af folkedanserlauget kr. 65).
Kl. 18.00–19.30 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 tid til at høre et par sange el. lign.
Kl. 19.30–20.30 Roskilde Spillemandslaug spiller op til dans.
Kl. 20.30–23.30 Bastard Kvintet
Michaels Graubæks 5 mand store danseorkester Bastard Kvintet spiller forrygende og
svingende balmusik, så hele Roskilde by svinger med.
Bastard Kvintet er (fra
venstre):
Jes Kromann (violin)
Theis Langlands (klaver)
Michael Graubæk (violin)
og (nedenfor):
Peter Marquard Sejersen (bas)

og (til venstre):
Jesper Vinther Petersen
(harmonika)
Reserver aftenen til denne store danseaften, hvor der også vises indslag fra dagens to
spille- og danseworkshop for de unge.
Yderligere info: Jens Markvard Andersen, tlf. 43 62 12 13.

Æressejlads for Jytte Einfeldt Larsen
Søndag den 11. august blev Vikingeskibsmuseets kirkebåd roet ud på fjorden af
tidligere og nuværende laugsmedlemmer. Med som passagerer var flere af Jyttes
familiemedlemmer.
Det var meget højtideligt at stævne ud med en fyldt kirkebåd til tonerne fra en
gruppe Lirum Larum-spillefolk, som havde taget opstilling ved båden. Et godt stykke
ude på fjorden stoppede vi op og afholdt en lille højtidelighed. Jyttes børn havde

valgt, at vi skulle synge nogle sange, som hun havde sunget for dem, da de var små,
og der blev kastet blomster i vandet. Tilbage på tunet spiste vi vores medbragte mad,
og Jyttes børn tog sig en is, som de havde aftalt med Jytte at gøre.
Påskelørdag i år gik Jytte, Kristian og jeg Skjoldungeturen, ca. 15 km. Omkring en
uge efter fik hun besked om, at hun var alvorligt syg af kræft. Den 10. juli sov Jytte
ind efter at have opholdt sig på hospice knap en uge, og den 25. juli blev hun bisat,
hvor flere fra kirkebådslauget og Lirum Larum deltog.
Jeg har kendt Jytte siden 1981, hvor jeg deltog i
min første sommerlejr i Lirum Larum. Da jeg i
2010 vendte tilbage til Roskilde efter 25 år med
bopæl andre steder i landet, flyttede vi ind i
Margrethegården med en måneds mellemrum. I de
tre år, der er gået, har vi haft mange gode
oplevelser sammen, og det var altid hyggeligt at
cykle ned til havnedans og følges ad hjem igen.
Jytte var et fantastisk dejligt menneske. Varm,
ægte, indlevende, humørfyldt og seriøs. Hun tog
del i børns, børnebørns og endda et oldebarns liv,
hjalp hvor hun kunne og gjorde det godt.
Familien har lidt et stort tab, og det har vi andre
også. Når det bliver for svært at bære, kan vi
tænke på, at vi er meget heldige, at vi har haft Jytte iblandt os.
Jytte har nu danset sin allersidste dans, men jeg holder af at forestille mig, at hun nu
danser med et andet sted.
Æret være Jyttes minde.
Brita

En sidste hilsen
Lirum Larums sommerlejre var for 30-35 år siden en vigtig del af fabrikken.
Bekendtskaber fra bl.a. spillemands- og folkedanserlaug blev her udbygget og
befæstet til mere varige og nære venskaber. Ved hver lejrs afslutning var vi som en
stor familie, der modvilligt skiltes og blev opslugt af det omgivende såkaldte
normalsamfund. Det faste afslutningsritual var afsyngelsen af sangen ”At samles,
skilles ad …” fra Fanø, og der blev knebet mangen en tåre og udvekslet knus og kram
ved den lejlighed.
Nu er der gået en længere årrække uden sommerlejre, men en lille rest er tilbage,
nemlig en kapital på godt 5.000 kr., som udgør overskuddet fra sidste lejr. Sædvanen
var nemlig at efterlade et passende beløb, som næste lejr kunne startes op på.
Ved Jytte Einfeldt Larsens død 10. juli 2013 fik jeg den tanke, at kapitalen kunne
anvendes til blomster eller andre donationer, når venner fra Lirum Larum afgår ved
døden. Dette kunne understrege de forbindelser, som opstod i gamle dage, og også
sende en hilsen til de efterladte, hvoraf en del som børn har deltaget i sommerlejrene.
Da der ikke findes nogen bestyrelse med et formelt mandat, har jeg foretaget en helt
uformel rundspørge blandt tidligere lejrdeltagere. De, jeg har spurgt, har tilsluttet sig
ideen.
Hvis du derfor fremover bliver bekendt med et dødsfald, hvor du synes en fælles
hilsen kunne være på sin plads, bedes du orientere mig, så vil jeg sørge for, at der
sendes en sidste hilsen fra venner i Lirum Larum.
Med venlig hilsen
Flemming Wahrén
Kildehusvej 26, 4000 Roskilde
mobil 40 91 65 71, fw@adr.dk

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 v/døren.
Billetter v/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. - Læs mere i juni-Lirekassen.

Big Basco m. Jullie Hjetland (DK/N)
Torsdag d. 19. september kl. 20
Gimle, Helligkorsvej 2
Billetter i forsalg: www.roskildebilletten.dk 125 kr. + gebyr
Stud./under 25 år: 50 % rabat udbetales ved døren
Billetter ved døren: 150 kr.

Big Basco er en ny legering i folkemusikken – en sammensmeltning af træ og
messing, der giver en smidig og stærk musik, som er velegnet til ethvert publikum.
Der er fest og farver og skøre indfald på tapetet.
Op af hatten har Basco-drengene nu trukket tre forrygende hornblæsere, der til daglig
har deres gang i orkestre som Radioens bigband, Tummel og Odense Symfoniorkester. Folk, jazz og klassisk musik bliver blandet i et skønt virvar med Bascos
hurtige, heftige og smukke melodier og sange.
Big Basco stjæler hæmningsløst og uden skam fra både skandinaviske, engelske,
skotske, irske og nordamerikanske musiktraditioner og skaber herigennem et meget
organisk og musikalsk sammenkog fyldt med vitaminer og antioxidanter. Big Basco
optræder med sangen og melodien i centrum, og alt andet spinder sig ud af og
omkring den. Det skal swinge, det skidt!
Big Basco: Hal Parfit Murray: vokal, violin, mandola. Ale Carr: citer. Andreas Tophøj:
violin, viola. Anders Ringgaard: harmonika, trombone. Mads LaCour: flygelhorn. Ulrik
Kofoed: valdhorn. Jonatan Ahlbom: tuba.

Derudover har Big Basco på denne turné allieret sig med den
dansk/norske sangerinde Jullie Hjetland. Jullie har en
vidunderlig stemme, der kan synge et kirkerum op – uden
forstærkning! Med en nordisk masteruddannelse i folkemusik, med sin skandinaviske opvækst og beherskelse af
alle de tre skandinaviske sprog, og med en Danish Music
Award (2009) for sin vokalpræstation på albummet Kryss, vil
hun være endnu en dejlig tilføjelse til den store oplevelse,
som en koncert med Big Basco er. Jullie har bl.a. optrådt
med Pierre Dørge, Irene Becker, i Færd , samt med Marilyn Mazur og Jens Ulvsand.
Der er lagt op til en fabelagtig koncert.

Musikaftenskolen Lirum Larum
Nyt program
Aftenskolen lægger hårdt ud med dejlige weekendkurser – se nedenfor.
Desuden starter vi hold i sammenspil, dans, rytmik for børn, kor, stemmetræning
samt instrumentalundervisning i mange forskellige instrumenter.
Rekvirer program og se, om der er noget for dig. Hold også øje med hjemmesiden
under www.lirumlarum.dk - hver måned kommer der weekendkurser!

Workshop for unge - folkedans
Lørdag den 21. september kl. 10.00-16.40
Kildegården, Helligkorsvej 5.
Underviser: Rikke Rasmussen.
Hold nr. 3136.
Kursuspris kr. 50. Yderligere muligheder for
tilmeldinger til: frokost kr. 30 og aftensmad kr. 40.
Skriv hvad du melder dig til.
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 bruge de lærte
danse til ballet om aftenen (se under Folkedanserlauget).
Kontaktperson: Rikke Rasmussen, tlf. 28 74 89 28, rikke.dance@gmailcom

Workshop for unge - violin, harmonika og
klaver
Lørdag den 21. september kl. 10.00-16.40, Kildegården,
Helligkorsvej 5.
Undervisere: Michael Graubæk: violin. Malene D. Beck:
klaver og bas. Peter Eget: harmonika.
Hold nr. 3336.
Kursuspris kr. 50. Yderligere muligheder for tilmeldinger til:
frokost kr. 30 og aftensmad kr. 40. Skriv hvad du melder
dig til.
Årets tema: Mød andre unge og oplev glæden ved at spille sammen med andre om
dans og spil med fokus på danseglæde og spilletaw ved den gode dansemusik. Du får
mulighed for at spille med til ballet om aftenen (se under Folkedanserlauget).
Der er reserveret lokaler til både buskspil og buskdans om aftenen.

Workshops alle aldre: Violin, harmonika, klaver og blokfløjte
Lørdag den 21. september kl. 12.00-16.40, Kildegården, Helligkorsvej 5.





Harmonika - Lærer Peter Eget. Hold nr. 3310.
Violin - Lærer Kristian Bugge. Hold nr. 3311.
Guitar - Lærer Rasmus Zeeberg. Hold nr. 3312.
Blokfløjte - Lærer Torsten Slotsbjerg. Hold nr. 3313.

På disse fire hold lærer vi at spille folkemusik, så det svinger og bliver godt at danse
til. Vi spiller både sammen med de andre instrumenter, men mest på det hold, vi er
tilmeldt, så du får undervisning i netop dit instrument og derefter prøver at få det til
at fungere med de andre instrumenter. Læs mere på hjemmesiden.
Pris pr. hold kr. 125.
NB: Fællesspisning og bal samme aften på Kildegården, se under Folkedanserlauget.

Irsk bodhrán
Lørdag den 21. sep. og søndag den 22. sep., begge dage kl. 10.00-15.45.
Lærer Svend Kjeldsen
Gråbrødre skole, Grønnegade 15, Roskilde, lok. 29
Hold nr. 3332. Pris kr. 550.
Den irske rammetromme, bodhránen, er hjerteslaget i den irske musik. Kurset
henvender sig til folk, som har spillet lidt før, og som ønsker at komme videre med de
grundlæggende motorrytmer og grooves på instrumentet. Du skal selv medbringe
instrument.

Vals i alle ender og kanter
Søndag den 29. september kl.13.00-16.40.
Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85. Musik Kristian Bugge.
Hold nr. 3105. Pris kr. 125.
På dette kursus skal vi danse vals. Det kan være alt fra den smægtende parvise vals
til den gode oplevelse fire par sammen i en kvadrille. Undervejs vil der falde tips og
tricks af til de enkelte par og selvfølgelig også en masse variationer både i par- og
opstillingsdans. Kendskab til vals forudsættes.
Info, tilmelding og betaling for alle hold:
Musikaftenskolen Lirum Larum, tlf. 46 36 91 00, aftenskolelirumlarum@gmail.com
Netbank: +73 +89802857, anfør holdnr.

Roskilde Spillemandsstævne
3.-4. august blev det 38. Roskilde Spillemandsstævne afviklet i samarbejde med
foreningen Danmarks Rigsspillemænd. Overordnet forløb alt som planlagt.
Lørdag med spil i gaderne om formiddagen, og eftermiddag + aften på Roskilde
Gymnasium. Eftermiddagen gik fint med programlagte indslag og en hel del buskspil
ude og inde. 18.30 middag med over 100 deltagere i kantinen, og 20.00 spillede
Roskilde Spillemandslaug op til en times dans.
Herefter deltes deltagerne. Mange gik over til den ovale sal i den nye Sciencebygning, hvor den programlagte dans til indbudte orkestre foregik på strømpefødder.
I kantinen blev der resten af aftenen danset til musikere, som havde skrevet sig på
den ”frie plakat”.

Søndagen var for en gangs skyld med høj sol fra morgenstunden på Museumsøen ved
Vikingeskibsmuseet. Her var der livligt buskspil overalt, og vi havde et fint
samarbejde med museets ledelse.
Det var opløftende at have nogle af rigsspillemandskandidaterne som forspillere til
buskspil - ligesom det startede for mange år tilbage, hvor det var de ”gamle” og
dygtige af landets spillemænd, der samlede de unge og nybegynderne omkring sig.
Rigsspillemandsafdelingen af stævnet havde gode opspil både på gymnasiet og på
”Øen”. Tak til dem for godt samarbejde og for deres arbejde som musikgruppe!
Har nogen lyst til at præge kommende stævner, så meld jer og hør lidt om, hvordan
mulighederne er for at have indflydelse. Os, der er med i Stævnegruppen for
øjeblikket, har ikke patent på jobbet, og nogle af os får også metaltræthed. Altså kom
ud af buskene og meld jer!
Med hilsen fra Stævnegruppen / Hans Ivar, hichr@mail.dk
Se og hør Roskilde Spillemandslaug lørdag aften:
www.youtube.com/watch?v=T6Bng36uwjM&feature=em-uploademail

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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,
jensmarkvard@gmail.com)
 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
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