Lirekassen
Oktober 2013
Denne gang er der indlæg fra:
 Onsdagsaftenerne
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Folk Roskilde
 Musikaftenskolen Lirum Larum
SEPTEMBER
Torsdag
Lørdag

19.
21.

Lø-sø
Onsdag
Søndag

21.-22.
25.
29.

Big Basco m/Jullie Hjetland
Spille- og dansekurser
Bal med spillemandslauget og Bastard Kvintet
Irsk bodhrán-kursus
Onsdagsaften
Dansekursus vals

Folk Roskilde
Aftenskolen
Folkedanserlauget
Aftenskolen
Aftenskolen

OKTOBER
Onsdag

2.

Torsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag

3.
9.
16.
17.
20.
23.
26.
27.
30.

Onsdagsaften
Laugsaften
Habadekuk
Onsdagsaften
Onsdagsaften
New Country Rehab & M.C. Hansen
Irsk violin
Onsdagsaften
Violin og andre strygeinstrumenter
Thybal på sjællandsk
Onsdagsaften

Spillemandslauget
Folk Roskilde

Folk Roskilde
Aftenskolen
Aftenskolen
Aftenskolen

Onsdagsaftenerne
Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 101. Fri entré. Alle er velkomne
- både i bunkespillet og på dansegulvet. Salg af drikkevarer og kage til rimelige priser.
2. oktober
19.30-20.55 Danseundervisning v/ Desirée Ginnerup - Dronningens dans m.fl.,
levende musikledsagelse
20.55-21.00 Alsang
21.00-22.00 Roskilde Spillemandslaug
9. oktober
19.30-19.55 Bunkespil: Drengenes March, Grønne ål, Berliner, Engelsk kvadrille,
Bränd-Pers vals, Majas hambo, Långdans från Sollerön
19.55-20.00 Alsang
20.00-20.30 Jørgen Steen
20.30- 22.00 Bjarni - færødans

16. oktober
19.30-20.00 Bunkespil: Fynbo fra Salling, Fædrelandspolka, Blå firtur, Mettes firtur,
Ottemandsdans fra Himmerland, Ingrid Dardel hambo, Majas hambo
20.00-20.05 Alsang
20.05-21.00 De Finn’urlige
21.00-22.00 Sirenerne
23. oktober
19.30-20.00 Bunkespil: Storm polka,
Sekstur på række, Sekstur
fra Læsø, Mads Enggårds
hamborger, Hamborger fra
Ribe, Dal Johans vals,
Schottis fra Gjövik, Majas
hambo
20.00-20.05 Alsang
20.05-21.00 Irsk
21.00-22.00 Optimisterne
30. oktober
19.30-20.00 Bunkespil: Ølfynbo, Lanna-Villes schottish, Russeren, Unser alte kath,
Fatter og mutter, En gammel hopsa, Den sødeste vals, Majas hambo
20.00-20.05 Alsang
20.05-21.00 StrengMedVind
21.00-22.00 Chere Ici - cajun
Bunkespil: Månedens melodi er Majas hambo. Forspiller: Jørgen - oldermand
Onsdagsvært i oktober: Kirsten Møbius

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 2. oktober
Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. Sted: Kildegården.
Så er det tid til laugsaften nr. 2 i sæsonen. Ca. 60 personer var mødt op forrige gang,
og det var dejligt at se - det var lige vi kunne være i lokalet.
Sidste gang måtte vi undvære Kristian Bugge, da han var på vej hjem fra Amerika,
men jeg fandt en fuldgod erstatning i Kirstine Sand, som tog sig af violinerne. Jeg
håber også I synes, det var en rigtig god aften med opdeling i instrumentgrupper.
Blokfløjterne får specialundervisning af Torsten Slotsbjerg den 2. oktober, og på en af
de næste laugsaftener er der ligeledes tænkt på bas og guitar.
Vi begyndte at indøve det nye danseprogram, og vi fortsætter, hvor vi slap.
Aftenens program:
Kl. 18.30-19.30 Indøvning af programmet
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: Al Capones vals. Valsen er efter Ivar i Ulveboda, som
var "iceboy" hos den berygtede gangsterkonge Al Capone i Chicago i 1920’erne.
Valsen var Al Capones favoritvals, han bad efter sigende Ivar om at spille den hver
morgen. Ivar flyttede tilbage til Ulveboda i Småland (ikke langt fra Korrö) efter sin tid
i Chicago. Magnus Gustafsson lærte den af Ivar i 1977.
Kl. 20.15–20.45 Vi øver videre
Kl. 20.45–21.00 Pause
Kl. 21.00-22.00 Spil til dans med det indøvede program:

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 er melodier, som vi spillede sidste sæson, og noderne findes på www.spillefolk.dk
under Nodesamling, Repertoirelister, Roskilde Spillemandslaug.

Månedens citat
- er sagt af en danser fra Aalborg Danse- og Spillemandslaug til mig, efter at vi havde
spillet til stævnet: ”Altså, når jeg hører sådan en dejlig musik, som I spiller, skal jeg
bare ud og danse”.
Hilsen Jørgen – oldermand
PS: På stævnets hjemmeside under Tidligere år, Scrapbog, kan I nu finde en hel
masse billeder af avisudklip fra lokalaviserne gennem årene.

Lokaler Kildegården
Lirum Larum kan i denne sæson (til og med maj 2014) disponere over lokalerne på
Kildegården om onsdagen i følgende tidsrum:
Lokale 101
kl. 18.30-22.00
Lokale 102 og 103
kl. 20.00-22.00
Lokale 104
kl. 18.00-22.00 – dog ikke på laugsaftener
Lokale 106, 107, 108 kl. 18.00-22.00

Roskilde Folkedanserlaug
HUSK lørdag den 21. september: spille- og danseworkshops (også for unge) om
dagen, fællesspisning og bal om aftenen med spillemandslauget og Bastard Kvintet,
se september-Lirekassen.
NB rettelse: Instruktør på holdet Ung Folkedans er Desirée Ginnerup.
Hedeboholdet
Hjemstavnsforeningen
og
Roskilde
Folkedanserlaug
afholder

FÆLLESBAL
Lørdag d. 23. november
kl. 19.30
Masser af musik og dans med
 Gunnar + overraskelser / Kris Andersen
 Roskilde Spillemandslaug
 Gunnar + overraskelser / Anette Larsen
Sted: Østervangsskolen, Astersvej 15, Roskilde
Spisning: Fælles buffet kl. 18.00 af medbragte retter (Husk service, glas og kopper).
Vin, øl og vand købes i baren.
Entre: 70 kr. - inkl. kaffe og kage.

Tak til Lang Linken
På Højbystævnet 6.-8. september spillede Lang
Linken sit sidste bal. Lirum Larum overbragte en
tak til Lang Linken for de mange gode baller, de
har spillet i Roskilde i årenes løb. Derefter fik de
gaver: bogen Lirum Larum – Lys på rødderne af
Karen Dansen og tre flasker wisky. Vi ønskede
dem held og lykke med deres fremtidige spil ved
koncerter.
Jens Markvard Andersen

Folk Roskilde
HUSK Big Basco m. Jullie Hjetland torsdag d. 19. september
kl. 20 på Gimle – se september-Lirekassen.

Habadekuk (DK)
Torsdag den 3. oktober 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.
Hårdtslående horn, heftig violin og medrivende rytmer kendetegner Habadekuk –
et af Danmarks førende folkbands, der får dig direkte på dansegulvet. Med en
kraftfuld blanding af folk, salsa og bigband-jazz skyder det ni mand store
orkester de gamle melodier ind i det 21. århundrede. Forvent alt fra vilde polkaer
og jigs til lyriske valse og rå sømandssange i en uforglemmelig live oplevelse.
Habadekuk har vundet Årets Danske Folk Album 2011 ved Danish Music Award for
deres debutplade Hopsadaddy. Violinisten Kristian Bugge blev kåret som Årets Folk
Artist 2011 ved samme lejlighed. Desuden vandt bandet de nordiske mesterskaber i
folkemusik NORD´09 i kategorien bedste gruppe.
Orkesteret har begejstret publikum i store dele af Europa og Canada. De har bl.a.

optrådt på Tønder Festival, Skagen Festival, Cambridge Folk festival (GB),
WOMAD (GB), Mission Folk Festival (CAN), Korrö Festival (SE), Festival des
Traversées Tatihou (FR), Gooikoorts (B), Sounds of the North (PL), Haukelister
Festival (N) og Folklandia (FIN).
Når bandet besøger Folk Roskilde i oktober har de deres hidtil mest omfattende
sommerturné bag sig. En sommerturné, som har bragt dem fra koncerthaller i
England over et regnskovsreservat på Borneo i Sydøstasien til nogle af Nordamerikas
største folkfestivaler! Dette er et levende bevis for, at nedenstående anmeldelsescitater ikke skyder ved siden af:
"Habadekuk er et heftigt band, som fortjener opmærksomhed udenfor Danmarks
grænser." (LIRA)
“Fantastisk medrivende med brillante arrangementer.” (FROOTS)

Habadekuk er: Anders Ringgaard: basun - Jakob Holdensen: trompet - Rasmus Fribo:
sax - Rasmus Brylle: trommer - Søren Lund: kontrabas - Theis Langlands: klaver Peter Eget: harmonika - Kristian Bugge: violin.
Glæd jer til en festlig aften!

New Country Rehab (CAN) & M.C.Hansen (DK)
Torsdag de 17. oktober 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.
De fire musikere, der udgør New Country Rehab, tog sidste år Tønder Festivalen med
storm. De har fundet ind til galskaben i country-musikken, og med skæve og til tider

syretrippende fortolkninger af country-klassikere som f.eks. Hank Williams’ ”Ramblin’
man” markerer de sig med en ny frisk lyd. Med lige dele ”O Brother attitude” og
teknisk talent har de på kort tid formået at skabe sig et navn på den progressive del
af den canadiske folk-country-scene, der i dag er mere levende end nogensinde før.
Et støt voksende publikum i både Canada, USA og Europa indfanges af bandets
smittende kærlighed og entusiasme for den musik, de spiller. Deres debutalbum
(2011) blev modtaget med glødende international ros af anmeldere. Gruppen blander
lyrisk følsomhed og musikalsk fokus og producerer herved exceptionelle, originale
sange. Med fiddle og harmonier føres man tilbage til fortiden – men samtidig
eksploderer guitar og pedals i fantastiske kor, der ”jump-starter” sangene og gør, at
bandet er helt sit eget.

New Country Rehab består af: fiddler og sanger John Showman - guitarist Anthony da
Costa - trommeslager Roman Tomé - og på kontrabas Ben Whiteley.
Den danske singer/songwriter M.C. Hansen vil fortælle historier. ”Jeg vil dele noget
med dig, som vi alle kender til. Når vi glemmer, hvem vi er, og hvor vi kommer fra,
hjælper historien os med at huske.”
M.C. har i mange år rejst rundt i hele Europa og
det nordamerikanske kontinent fra Texas til
Yukon med sine historier og sange. Han synger
på engelsk og når på den måde ud til et stort
publikum. På sine rejser har han mødt mange
musikere, og et af disse møder førte til
venskabet med New Country Rehab. Han har
flere gange spillet sammen med bandet på sine
hyppige besøg på den anden side af Atlanten.
Denne aften spiller han sammen med dem på
dansk grund.
Forvent en lidt anderledes Folk Roskilde-aften.

Musikaftenskolen Lirum Larum
HUSK kurset Vals i alle ender og kanter søndag den 29. september, se omtale i
september-Lirekassen.

Irsk violin
Lærer Louise Ring Vangsgaard
Søndag den 20. oktober kl. 10.30-13.30
Algade 31
Pris 125 kr.
Hold nr. 3331
Reels og jigs er nogle af de mest spillede melodityper i
den irske traditionelle musik, og det er her,
hovedvægten vil ligge denne søndag. Du lærer
melodierne på øret, men får noderne til numrene efter
kurset. Du skal have spillet nogle år for at deltage.

Violin og andre
strygeinstrumenter (værksted)
Lærer Erik Hoffmann
Lørdag den 26. oktober kl. 10.00-12.00
Gråbrødre skole, lok. 29
Pris 125 kr.
Hold nr. 3339 øv.
Violinen er et af verdens smukkeste
instrumenter – en genial konstruktion, hvor
design og funktion går op i en højere enhed.
Dens skabelse går tilbage til starten af 1500tallet, og dens endelige form blev fastlagt af
Stradivarius allerede i begyndelsen af 1700-tallet, og den er stort set ikke ændret
siden, selvom mange har forsøgt. Er du den lykkelige ejer af en violin eller et andet
strygeinstrument, kan du her lære lidt om violinens historie, konstruktion, stand og
vedligeholdelse. Erik Hoffmann er en af de 12 aktive violinbyggere, vi har i landet i
dag. Se mere på www.violinbygger.dk
HUSK at medbringe din violin.

Thybal på sjællandsk
Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85. Musik Peter Eget.
Søndag den 27. oktober kl. 13.00-16.40
Gråbrødre skole, lok. 24.
Pris 125 kr.
Hold nr. 3107
Hvordan ville et thybal have set ud, hvis det var overleveret i sjællandsk tradition?
Enkelte steder på Sjælland er der bevaret danse og musik helt op i 80’erne. Selvom
traditionerne ikke var helt så stærke som dem fra Thy, kan man godt bygge et
balforløb op om dem. Henrik har kastet sig over de østsjællandske traditioner, og på
dette kursus vil vi stifte bekendtskab med traditionen omkring spillemanden Lillepeter

fra Rødvig, der sidst i 80’erne var meddeler for Dansk Folkemindesamling. Der
krydres med stof fra Peters forgængere i den østsjællandske tradition og lokale
overleveringer foruden naturligvis andet relevant materiale.
Info, tilmelding og betaling for alle hold: Musikaftenskolen Lirum Larum, tlf. 46 36 91
00, aftenskolelirumlarum@gmail.com, netbank: +73 +89802857, anfør holdnr.

November:
Debatarrangement om rigsspillemænd og
Workshop med Rejseorkestret
Klarinetweekend med Emil Goldsmith
Irsk dans med Elsebeth Rønne
Les Lanciers med Karen Brodersen
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

