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Onsdagsaftener
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 på Tunet (som nu er repareret efter
oversvømmelsen i vinter). Havnebanden spiller under ledelse af Knud Kristiansen
(knudkristiansen@mail.dk). Se repertoiret på www.spillefolk.dk under Nodesamling /
Repertoirelister / Roskilde Spillemandslaug.
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Vikingeskibsmuseets café på Museumsøen 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.

Månedsværter efteråret 2014
September Flemming Rosenberg 36 75 19 38
Oktober
Spillegruppen Optimisterne v/ Ernst Colding 25 72 12 04, og Jette Roed
Rasmussen 46 40 48 42
November Peter Roos 50 56 24 03 / 46 37 24 02
December Folkedanserlauget v/ Jens Markvard 43 62 12 13
Stor tak til onsdagsværterne i 1. halvår – og til alle jer, der tog en vagt i baren!
Kristian Søe

Roskilde Spillemandslaug
Sæsonen 2013-14 er slut, og jeg er meget glad for den tilslutning, der har været,
både til laugsaftenerne og når vi har været ude og spille til dans - sidst da vi spillede
på Musicon for et seminar af teaterfolk. Vi havde allieret os med dansere fra
Folkedanserlauget, og vi gennemførte en times dans i ét langt forløb, næsten uden
mundtlig instruktion (på engelsk), kun ved at bede danserne om at følge vores
”fordansere”, og det lykkedes i den grad.
Stor tak til Kristian Bugge, Kirstine Sand og Peter Eget for deres indsats i sæsonen.
Husk, at vi skal på skovtur til Svenstrup
Gods lørdag den 31.5.
Og dagen efter, søndag den 1.6., skal vi
spille på Aldershvilestævnet kl. 15.3016.15. Vi spiller vores ”udespilrepertoire”, tilmeldingsliste fremlagt på
onsdagsaftenerne.
Lørdag den 21.6. skal lauget spille på
Hotel Prindsen for nogle nordmænd, som
holder jubilæumsfest der (se under
Folkedanserlauget). Der vil også være
tilmeldingsliste til dette.
Endelig er der Roskilde Spillemandsstævne den 2. og 3. august, hvor vi skal
spille både lørdag og søndag. Nærmere
besked følger – også tilmelding hertil.

Første laugsaften i den nye sæson er onsdag den 3. september med samme tider
som nu. Jeg har lavet aftale med Kevin Lees, der har afløst Kristian Bugge på
mandagsholdet, om at komme og undervise lauget, da Kristian ikke regner med at
kunne komme særligt mange gange, og jeg regner også med, at Peter Eget
fortsætter. Kirstine Sand vil også gerne fortsætte efter endt barsel. Programmet for
laugsaftenen den 3. september kommer i næste Lirekasse – sidst i august.
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Husk at holde hoved og fingre i gang og kom og spil til Havnedansen, eller tag til
spillemandsstævner i Danmark eller Sverige. Se www.lirumlarum.dk under LINKS for
inspiration.
Sidste år efterlyste jeg en ølmand. Der kom ikke nogen, men i år skal der komme en,
ellers bliver der ingen øl. Bestyrelsen har nok at lave ellers.
God sommer – Jørgen oldermand

Roskilde Folkedanserlaug
Aldershvilestævnet

Søndag den 1. juni kl. 10-18 i Aldershvile Slotspark. Fri entré.
Dans til Roskilde Spillemandslaugs musik kl. 15.30–16.15.
Læs mere via www.gladdans.dk

Havnedansen
Onsdagsdansen flytter ud på Tunet på Museumsøen ved Vikingeskibsmuseet fra første
onsdag i juni til sidste onsdag i august. Der danses folkedans til et pragtfuldt stort
spillemandsorkester. Det er Havnebanden ved Knud Kristiansen som orkesterleder,
der spiller. Alle er velkomne, og der er fri entre.
Kom og vær med i dansen på det store trægulv, der om dagen bruges af Vikingeskibsmuseet til at arbejde med sejl m.m. Du behøver ikke at medbringe partner, der er
altid nogen til stede, der har lyst til at danse.
Vi er moderne mennesker, der ikke bruger dragter.
Havnedansen er velbesøgt. På en aften med godt vejr kan der være op til 300–400
personer, der danser og spiller, lytter og nyder stedet. Det er muligt at købe is, kaffe,
kage og drikkevarer i museets cafeteria ved Tunet.
Havnedansen starter kl. 19.30 og slutter ved solnedgang (ca. kl. 22).

Maritime Dage lørdag den 14. juni
Roskilde Havns Venner afholder Maritime Dage i
weekenden 14.-15. juni kl. 11-17.
Få en times skippervalse m.v. til årets forårsdanse ved
spillemandsorkestret Knuds Venners lørdag den 14.
juni kl. 12–12.45 i havneteltet på kajen.
Det er her, vi har muligheden for, at laugets dansere
kan vise glæden ved folkedans, og derfor er det
vigtigt, at vi er repræsenteret med mange dansere på
denne dag. Vel mødt!

Norsk-dansk folkedans på Prindsen
I anledning af, at den norske folkedanserforening Byttomfoten fra Oslo har valgt at
afholde deres 15-års foreningsjubilæum på Hotel Prindsen, er der danseaften med
gratis norsk-dansk folkedans lørdag den 21. juni i Guldaldersalen på Hotel Prindsen.
Program:
Kl. 20 Dansk folkedans ved Roskilde Folkedanserlaug, musik ved Roskilde
Spillemandslaug
Kl. 21 Norsk dans (lettere danse) til spil fra en norsk hardangerspillemand
Kl. 22 Aftenen sluttes af med dans (fri gammeldans) til udsøgte melodier med
orkestret Knuds Venner.
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Vores kontaktpersoner Else og Idar fra Byttomfoten var med til sidste års
spillemandsstævne her i Roskilde, og de er rigtig hyggelige og flinke. De skriver:
Vi tenker oss: Dans: Vi lærer hverandre lettlærte danser, både byttedanser og
pardanser. Ingen store og krevende danser! Musikk: Vi benytter kun vals, reinlender
(schottis) og polka. Fint om musikerne får beskjed om dette.
Vi er overbeviste om, at det vil bli en fin danseopplevelse for alle som deltar i
Gullaldersalen i Hotel Prindsen.
Dvs. ca. 30 danske dansere + musikere, vi blir ca. 25–27 dansere og 1 musiker på
hardangerfele (Norges nasjonalinstrument).
Selvfølgelig skal vi vise nordmændene sønderhoningdans, rask m.v. samt måske en
enkelt Læsødans, og Else og Idar har fortalt, at de også danser hambo. Aftenen byder
nok på flere overraskelser.
30 dansere og alle aftenens musikere i Roskilde Spillemandslaug må komme gratis
med. Tilmelding til dansesekretær Kate Larsen ved havnedansen i juni eller ved mail
til jensmarkvard@gmail.com Mere herom til havnedansen om onsdagen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug, Jens Markvard Andersen

Åbningsbal med to orkestre
Lørdag den 20. september i kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, 1., kl. 19.30.
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 tro tid til at høre et par sange el. lign.
Kl. 19.30–20.30 Roskilde Spillemandslaug spiller op til dans under ledelse af
oldermand Jørgen Jørgensen.
Kl. 20.30–23.30 Andreas Tophøjs tre mand store danseorkester ved Andreas Tophøj
(violin), Michael Graubæk (violin) og Peter Eget (harmonika) spiller forrygende og
svingende balmusik, så hele Roskilde by svinger med.
Reserver aftenen til årets største danseaften med årets bedste dansemusik fra to
orkestre. Vel mødt – hilsen bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug.
Yderligere information: ring til Jens på tlf. 43 62 12 13.

Folk Roskilde
Troy MacGillivray, Allan Dewar & Jake Charron
(Cape Breton)
Onsdag den 4. juni kl. 20, Gimle, Helligkorsvej 2
www.roskildebilletten.dk: 100 kr. + gebyr.
Billetter ved døren: 125 kr. Unge-pris (under 25 år): 50 kr.
Traditionel og ny musik fra Cape Breton, Nova Scotia.
Troy MacGillivray (violin, piano, viola, guitar, bas og step)
Troys familielinje inkluderer både MacGillivray- og MacDonald-klanen, som begge
gennem mange generationer har været traditionsbærere for musikken i det nordøstlige Nova Scotia. Troy er således barnebarn af Hugh. A. MacDonald (medlem af Nova
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Scotia Country Hall og Fame). Som seksårig imponerede Troy allerede med sine
evner som stepdanser, som 13-årig underviste han på Gaelic College på Cape Breton i
klaver, og tiden er ikke stået stille for ham siden. 11 soloalbums, shows og workshops
verden over og utallige nomineringer og awards er det blevet til.

Troy er lige nu aktuel med udgivelsen Tune Poets. I 2013 modtog han Dronning
Elisabeths jubilæumsmedalje for sin dedikation til at bevare og udbrede Nova Scotias
musikkultur.
Allan Dewar (piano, guitar)
Allan er grundet sit fantastiske swing og sin evne til at forudse musikken det foretrukne valg hos de fleste Cape Breton Fiddlers. Allan har bl.a. spillet med Jerry
Holland, Ashley MacIsaac, Nathalie MacMaster, J.P. Cormier, Troy MacGillivray, Mike
Hall m.fl. Allan begyndte som teenager at spille med Jerry Holland i hjemmet, hvor
Jerry kom for at spille med Allans mor Marion Dewar. Jerry og Marion besøgte Folk
Roskilde i 2002 på en turné, der fik afgørende betydning for udvekslingen mellem
Cape Breton og Danmark. Allan er daglig musikalsk direktør på Celtic Music
Interpretive Centre (CMIC), som arbejder med bevarelse og udviklingen af den
keltiske musik på Cape Breton.
Jake Charron (guitar, piano, banjo, tin whistle, bas)
Jake Charron er en af Canadas mest eftertragtede multiinstrumentalister både på
scenen og som studiemusiker. Han er den ”nye dreng i klassen” og i Danmark for
første gang, men når hans spil bliver kendt, er det nok ikke sidste. Det bliver en
fornøjelse at se og høre ham med Troy og Allan her i Danmark.
Troy, Allan og Jake udgør tilsammen et fyrværkeri af energi og musikalitet og
repræsenterer den hårde kerne, når det gælder musik fra Cape Breton og Nova
Scotia. På Cape Breton under Celtic Colours-festivalen ser man de tre navne overalt
på koncert-, pub- og dancehall-plakater og som instruktører og musikere tilknyttet
CMIC. Troy og Allan spillede sidste år på bl.a. Tønder-festivalen og havde stor succes,
både med de officielle koncerter, men specielt også i det nye ”Fanø-telt”, hvor
udvekslingen mellem Cape Breton og Fanømusikken aldrig tog ende. Troy og Allan har
gennem de seneste år virket som inspiration for en lang række musikere her i
Danmark. De tre skal bare opleves, og specielt skal noteres selvfølgelig ikke mindst
deres musikalske formåen, men også det drive og de helt fantastiske set, der går fra
slowairs over marcher, strathspeys til reels - og som regel ikke af mindre end 10–15
minutters varighed med nerve og udvikling hele vejen igennem. Derudover kommer
selvfølgelig jigs, clogs og valse ad lib.
Til koncerten vil I opleve de tre musikere jonglere rundt på de forskellige
instrumenter, og hver gang bliver man lige imponeret over deres tekniske og
musikalske evner.
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Roskilde Spillemandsstævne
Så er årets program på plads, og på stævnets hjemmeside - som du finder via
www.lirumlarum.dk - kan du læse om og se billeder af de spillefolk, der gæster os i år
fra ind- og udland. Læs også om de tre spændende workshops og den gratis matinekoncert lørdag eftermiddag.
På grund af flytningen af
søndagens program til
Folkeparken, bliver der
indmarch på ”god gammeldags
facon”.
Stævnemelodierne er:
Første august
Rönnåkra Gånglåt
H-mol schottish

Du danske sommer, min hilsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!
Går tit du kold over landet hen,
jeg ved, du kommer dog hed igen!
Ja, ja, ja,
jeg ved, dit hjerte er guld endda.
Thøger Larsen

Lirekassen udkommer igen ca. 20. august.
Kærlig hilsen og GOD SOMMER til jer alle!
Iben, redaktør
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……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

