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Onsdagsaftener
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.
5. november
19.30-20.00 Karen Brodersen med spilleelever
20.00-21.00 De Finn-urlige Spillemænd
21.00-22.00 Roskilde Spillemandslaug
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12. november
19.30-20.00 Bunkespil, forspiller Jens Mathiesen:
Fynsk polka, Hamborg op og ned,
Pileknäckeren, Ja dä gör vi, A-durs
vals e. Hultkläppen, Vals e. Jacob
Hansen, Hopsa e. Helge Sørensen
20.00-21.00 De Dysted Spillefolk - fra
Vestsjælland
21.00-22.00 Piraterne

19. november
19.30-20.00 Bunkespil, forspiller Jens Mathiesen:Anne Louises polka, 1., 2. og 3.
brudestykke, Hans Christian går til stad, Anglaise e. Keld Nørgaard,
Ravne Pers vals
20.00-21.00 Vanløse Almindelige Danseorkester
21.00-22.00 Per & Lone
26. november
19.30-20.00 Bunkespil, forspiller Jørgen Sten Andersen: Tivoli nr. 1, Vagns Schottish,
Dal-Johans Vals, Chinese Breakdown, Maries Hopsa, Halvfemte tur
(Vommevad), Gl. Jens Sonnichsens Stykke, Gamle Bonde, Hu Hej
hummel i æ vand, Anglais af Per Svensson
20.00-21.00 Trio Norr - spillegruppe fra Jyderup
21.00-22.00 Ny gruppe: Kirsten Meinertz, Eigil Ødegård, Johny Jensen og Peter Roos
Vel mødt til spil og dans!
Peter Roos, tlf. 46 37 24 02 / mobil 50 56 24 03

Månedsværter vinter og forår 2014-2015
December: Folkedanserlauget v/ Jens Markvard, tlf. 43 62 12 13
Januar: Anja Sørensen, tlf. 20 43 01 97
Februar: Mette Vedfelt, tlf. 22 11 18 93
Marts: Birthe & Kurt, tlf. 46 36 37 50
April: Knud Kristiansen, tlf. 46 35 01 39
Maj: Kirsten Meinertz, tlf. 59 44 04 54
Kristian Søe

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 5. november
Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første
onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården, kl. 18.30-21, hvorefter lauget spiller
til dans fra 21-22.
Til laugsaftenen i oktober havde vi igen besøg af Rune Barslund, og da Kevin var i
England, havde Rune taget Christoffer Dam, der spiller violin, med. De stod for
forspillet til udespilsprogrammet, og de spillede for, da vi spillede til dans senere på
aften. En rigtig god laugsaften for de ca. 50 fremmødte. Der er ved at være rigtig
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godt styr på udespilsprogrammet, og selv månedens melodi Ingers Brudvals lød, som
om rigtig mange havde øvet sig på den!?
Til laugsaftenen i november er det, hvis alt går vel, Kevin og Peter, der står for
forspillet, og vi skal spille et danseprogram sammensat af de melodier, vi har spillet
tidligere på laugsaftenerne.
Sidste måneds melodi – Fanny Power – er nu i Folkets Hus's noder i den version, som
Kevin spiller den, og den hedder selvfølgelig Kevins Fanny Power.
Aftenens forløb er som følger:
18.30 – 19.30 Lauget indøver det nye danseprogram – se nedenfor
19.30 – 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand.
20.00 – 20.20 Månedens melodi: Nine Pins Reel (kvadrilledans)
20.20 – 20.45 Vi fortsætter med aftenens danseprogram
20.45 – 21.00 PAUSE
21.00 – 22 Spil til dans
Det nye Udespilsprogram er som følger: Ridmarch – Drengenes march – Den skæve
march – Den skæve – Storm – Berliner – Chinese Breakdown – Så vender vi æ røv til
æ dør – Syvtrit – Te æ fja´side – Kontra med mølle – Hopsa fra Salling – Gl. Jes
Sonnichens styk – Gammel Bonde – Hu hej hummel i æ vand – Lyø schottis nr. 1 –
Renglender fra Bjørgen – Bryggare Viktors Polska – Polska/Hambo e. Anders Johnsson
– Kevins Fanny Power – Ingers Brudvals – Al Capones Vals – Nine Pins reel.
Melodierne findes på www.spillefolk.dk, og vi er flyttet frem på forsiden midtpå til
højre, lige der hvor der står, hvor mange melodier, der er i samlingen. Tryk der, og du
går direkte til repertoirelisterne.
Laugsaftener i 2014-15:
3.12. – 7.1. – 4.2. – 4.3. – 1.4. – 6.5. Kan med fordel føres ind i en kalender.

Udespil til folkedansernes julebal
Lørdag den 22.11. kl. 20.35-21.35 på Østervangsskolen, Astersvej.
Tilmeldingsliste er fremlagt på onsdagsaftenerne.
Se nærmere i denne Lirekasse under Roskilde Folkedanserlaug.
Jørgen Jørgensen, oldermand

Læserbrev vedr. bal den 20. september
Af Jørgen Sten Andersen
Og så blev der bal. Lørdag 20. september åbnede Roskilde Folkedanserlaug
balsæsonen.
Aftenen blev indledt med fællesspisning. Fraværende gik glip af megen dejlig mad i
alle afskygninger. Alle respekterede den stiltiende aftale om først at smage på
æblekagerne til sidst, så der var nok til alle. Før i tiden startede alle ellers med
frugtsalaten. Ellers fik man ingen dessert. Nok om det.
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Roskilde Spillemandslaug lagde ud med 60 min. for ”fuld musik”. Lauget har flyttet
sig meget de sidste fem år. Vi er blevet godt sammenspillet.
For egen regning kan jeg sige, at det er et privilegium at få lov til at være forspiller.
Som forspiller er det også mit ansvar, at vi spillede 2 x 30 min. Det er for lang tid.
Flere dansere gjorde efter vores udmærkede indsats opmærksom på det.
Fire sæt er nok passende. Så kan danserne (og lauget) få en tiltrængt pause, og
danserne kan finde sig en ny partner. Gammel lærdom, som måske er gået lidt i
glemmebogen.

Et veloplagt Roskilde Spillemandslaug. (Fotos: Jørgen Sten Andersen)

Spillemænd kommer gratis ind til ballet i respekt for, at musik ikke bliver til af sig
selv. Vi har alle brugt tid til at forberede os på spillet, men jeg vil gerne komme med
et forslag. Jeg synes, det ville være rimeligt at komme ind for halv pris. Vi fik jo også
del i resten af ballet, og det er jo ikke gratis for Folkedanserlauget at hyre
nedenstående orkester. Dette til diskusion.
Efter Lauget spillede Andreas Tophøjs Danseorkester, som ud over Andreas (violin)
omfatter Michael Graubæk (violin) og Peter Eget (harmonika). I foromtalen står der,
at de leverer ”forrygende og svingende balmusik” – og det gjorde de. Med stor energi
og flair for tempo, frasering og varieret musik spillede de i næsten tre timer, så
dansegulvet hele tiden var fyldt.
Det var både en fornøjelse at høre på og danse til. Dansk spillemandsmusik har en
fremtid. Tak for oplevelsen.

Andreas Tophøjs Danseorkester - fra venstre Andreas, Michael og Peter.
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Roskilde Folkedanserlaug
* Hedeboholdet
* Hjemstavnsforeningen
og
* Roskilde Folkedanserlaug
afholder

FÆLLESBAL
Lørdag den 22. november
kl. 19.30
(spisning kl. 18)
Sted: Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde
Masser af musik og dans:
Kl. 19.30 Gunnar + overraskelser
Kl. 20.35 – 21.35 Roskilde Spillemandslaug
Kaffepause
Kl. 22.00 - 23.00 Gunnar + overraskelser / Anette Larsen
Spisning: Fælles buffet kl. 18.00 m. medbragte retter (Husk service, glas og kopper).
Vin, øl og vand købes i baren.
Entre: 70 kr. inkl. kaffe og kage.

Folk Roskilde
Dobbelt-koncert:

Fromseier*
Hockings
LARSA
Onsdag den 5. nov.
kl. 20
Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg: www.roskilde
billetten.dk: 110 kr.
Ved døren: 125 kr.
Ungepris: 50 kr.
Folk Roskilde glæder sig
til at præsentere to
grupper i en dobbeltkoncert, hvor man kan

6
opleve det bedste fra den danske og den keltiske musikscene.
Ditte Fromseier og Sigurd Hockings må regnes for to af Danmarks absolut bedste
instrumentalister. De optræder i et levende, impulsivt og virtuøst legende
sammenspil. De har turneret sammen i hele verden og har igennem mange år
udviklet en helt unik intimitet i deres spil. De gamle supersvingende melodier får
følgeskab af Ditte og Sigurds egne kompositioner.
Ditte og Sigurd udforsker duoformatet til fulde og inviterer publikum ind i deres musik
med en sensitivitet og hjertevarme, der giver lyst til både dans og eftertanke.
Ditte Fromseier startede sin musikalske karriere på Bornholm som fireårig og har
siden spillet sig jorden rundt og uddannet sig både som klassisk og folkemusikviolinist. Bl.a. ved University of Limerick og Syddansk Musikkonservatorium og
Skuespillerskole, hvor hun er ansat som adjunkt.
Sigurd Hockings er en af de mest virtuose og alsidige folkguitarister i Danmark. Han
har hentet inspiration til sin helt individuelle og alsidige spillestil i både Skandinavien
og det keltiske stilområde. Uddannet fra Syddansk Musikkonservatoriums
folkemusiklinje med topkarakter er han en uhyre efterspurgt guitarist i mange
bandsammenhænge.

De fire musikere, der udgør LARSA, er inspireret af nutidig og traditionel musik fra
Skotland, Irland og Canada. De blander smukke sange med hæsblæsende
instrumentalnumre. Som multi-instrumentalister behersker de banjo, guitar, violin,
mandolin, pipes, bodhran og percussion. Stilen er tydelig skotsk og kunne godt lede
tanken hen på legendariske Battlefield Band. Med deres ungdommelige, energiske
drive er de et band, der til fulde leverer varen live.
Skønt de nu har home-base i Edinburgh, skinner det igennem, at Jack Badcock
(sang og guitar) stammer fra County Kilkenny i Irland, og at Ben Miller (Scottish
small pipes og border pipes) er amerikaner.
Ciaran Ryan (banjo, violin og mandolin) er en ung virtuos på diverse
strengeinstrumenter og blev i 2006 All Britain champion på banjo. Det er bl.a. hans
fænomenale banjospil, der giver bandet et godt drive, som så får en solid bund med
Allan McDonald’s bodhranspil.
Glæd jer til en fantastisk aften med superdygtige musikere fra begge sider af
Nordsøen.
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Signe Svendsen med band (DK)
Søndag den 30. november kl. 16, Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg : www.roskildebilletten.dk 150 kr. + gebyr 10 kr.
Billetter i døren: 175 kr. Ungepris (under 25 år / studerende): 50 kr.
Denne søndag eftermiddag bydes på en hjertevarm koncert med en af Danmarks
bedste sangerinder. Signe Svendsen, som jo bl.a. turnerer med Niels Hausgaard, har i
den grad vist, at hun står støt og smukt på egne ben. Sangene er på dansk og
bevæger sig musikalsk i folk/pop/rock. Musikalsk kan man betegne koncerterne som
historiefortællende med udgangspunkt i folk og 70'er-bandlyd.
Singlen Ny Passager fra debutalbummet af samme navn fortæller historien om vores
angst for det nye og fremmede, mens Din Sang beskriver dét at være barn af 70'erne
og med undren se de røde faner blive skiftet ud med kantklippere til græsplænen.
Kærlighedssange, der rører ved kontroltab og tab i det hele taget, findes også i Signe
Svendsens sangskrivning.
Den 9. september 2013 udgav hun sit andet studiealbum Kun de faldne rejser sig
igen. Den efterfølgende Danmarks-turné i okt./nov. fik en fantastisk modtagelse af
publikum med flere totalt udsolgte koncerter.
Signe Svendsen har et hold af landets bedste musikere, der fungerer som hendes
faste band. Bandet består udover Signe af gedigne drenge som brødrene Lars
Skjærbæk (guitar), Troels Skjærbæk (bas ) og Søren Poulsen (trommer). De er
ikke bange for noget og spiller stensikkert igennem og udover scenekanten. Bandet
tæller også den faste lydmand Tess Pedersen.
Signe Svendsens koncerter er kendetegnet ved at være vedkommende, nærværende
og velspillede.
”Publikum betyder enormt meget for sangene og for selve koncerten - det er helt klart
noget, vi skaber sammen, alle på scenen og alle i salen”, siger Signe Svendsen, der
lægger meget vægt på, at publikum skal føle sig som medspillere. Hun forsætter: ”I
bandet arbejder vi med, at hver aften har sin egen lyd og sit eget udtryk, så man ikke
fortæller den samme historie om og om igen”.
Kom ind og få varmen sammen med Signe Svendsen og hendes band denne sidste
søndag i november.
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Musikaftenskolen Lirum Larum
Husk:
Violin og andre strygeinstrumenter, lørdag den 25. oktober.
Irsk dans, søndag den 26. oktober.
Læs nærmere i oktober-Lirekassen, eller på aftenskolens hjemmeside via
www.lirumlarum.dk

Guitar folkemusik
Lærer Rasmus Zeeberg
Søndag den 2. november kl. 12.00 - 16.40
Gråbrødre skole, lokale 29
Pris: 225 kr. Hold nr. 4348
Spiller du guitar, og vil du gerne spille folkemusik? På denne workshop arbejder vi
med folkemusik fra Danmark og Sverige. Du lærer et par nye melodier, og vi prøver
at akkompagnere dem på forskellig måde. Samtidig får du en hyggelig eftermiddag
sammen med andre, der deler din interesse.

Les Lanciers
Instruktør Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03
Søndag den 2. november kl. 13.00 - 16.40
Gråbrødre skole, lokale 24
Pris: 190 kr. Hold nr. 4110
Det er blevet populært at danse Les Lanciers til store fester. Det er en dejlig og festlig
dans, som også kan danses for sin egen skyld. Alle er velkomne, uanset om du blot
har brug for at få genopfrisket eller lære det helt fra starten. Grundig gennemgang af
trin og figurer - vi danser os igennem alle fem danse. Ring gerne til underviser Karen
Brodersen.

Rigsspillemænd - debatarrangement og workshop
Søndag den 9. november, Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde
Danmark har fået sine første rigsspillemænd: Michael Graubæk og Kristian Bugge
med rigsspillemandsmærket i sølv, Peter Eget med hædersmærket i bronze.
Workshop kl. 10 - 13
På workshoppen vil vi lære et par nye
melodier, først spiller vi sammen, og
derefter deler vi os med Peter på
harmonika, Michael på violin, andenstemmer og sekund og Kristian på violin.
Vi lærer melodierne på øret, men noder
kan udleveres, hvis der er brug for det.
Men husk: noder er kun retningsgivende.
Tilmelding nødvendigt til hold 4350.
Pris 190 kr.

Michael Graubæk

Debat om rigsspillemænd kl. 14 - 16
Disse tre spillemænd underviser i Musikaftenskolen Lirum Larum, og det er vi stolte
af. Men hvorfor skal vi have rigsspillemænd? Hør deres forklaring på, hvad det
betyder for folkemusikken i Danmark. Alle tre er uddannet på Musikkonservatoriet i
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Odense på folkemusiklinjen. De vil krydre deres oplæg med at spille sammen, så vi
kan høre folkemusik, når det er bedst.
Gratis adgang.

Kristian Bugge

Peter Eget

Danse fra Ærø og Tåsinge
Instruktør Desiree Ginnerup, musik Michael Graubæk
Søndag den 16. november kl. 13.00 - 16.40
Gråbrødre skole, lokale 24
Pris: 190 kr.
Hold nr. 4609
Vi skal danse nogle af de mange rigtig gode danse fra især Ærø og Tåsinge. I løbet af
eftermiddagen vil der både blive gennemgået de forskellige danse og givet individuel
undervisning: tips og tricks til at lette ens egen/parrets dans.
Til jer, der var med til laugsaften i oktober og oplevede de dygtige instruktører
Christoffer og Rune, og til alle andre, der vil blive bedre på deres instrumenter: Det er
lykkedes mig at få disse to til at komme og lave workshops, se nedenfor.
Venlig hilsen - Mette

Violin
Instruktør Christoffer Thorhauge Dam
Søndag den 16. november kl. 12.00 - 16.40
Gråbrødre skole, lokale 28
Pris: 220 kr.
Hold nr. 4432
Violinnørderi. På min workshop vil jeg tage fat i, hvordan man placerer fingrene på
violinen, så man kan foregribe den næste tone, der kommer. Det vil hjælpe en til at
kunne spille hurtigere og mere sikkert. Jeg håndplukker nogle gode melodier, der er
særligt egnet til formålet, fra den danske traditionsmusik. Vi vil også komme ind på
begrebet taw og se, om vi kan kombinere de to ting. Der vil blive udleveret noder.

Harmonika
Instruktør Rune Cygan Barslund
Søndag den 16. november kl. 12.00 - 16.40
Gråbrødre skole, lokale 29
Pris: 220 kr.
Hold nr. 4432
Mange harmonikaspillere kæmper ofte med at spille selv forholdsvis simple melodier,
fordi de ikke kender til nogle af de grundlæggende tricks hvad angår gode finger-
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sætninger. Derfor vil vi netop fokusere en del på fingersætninger for både knap- og
tangentharmonika. Vi kommer til at arbejde med danske melodier, hvor vi bl.a. vil
fokusere på stilfornemmelse, basspil og ornamentering, samt hvordan man får
musikken til at swinge ved hjælp af bælgen.
(Alle harmonikatyper er velkomne på kurset, men den tekniske del af undervisningen
vil være for knap- og tangentharmonika). Der vil blive udleveret noder.

Roskilde Spillemandsstævne
Roskilde Spillemandsstævne 2015 skal til at hældes i støbeskeen. I den anledning
indkaldes til opstartmøde torsdag den 13. november kl. 19.00 på Kildegården.
Har du lyst til at bidrage med kommentarer eller forslag, så kom og vær med.
Det er stævne nr. 40, der skal planlægges, sagt med et andet ord: Jubilæum!
Venlig hilsen
Den gl. stævnegruppe

Fællesmødet
Fællesmødet er et koordineringsmøde for alle Lirum Larums foreninger og
underafdelinger. To gange om året mødes repræsentanter for de forskellige områder
og drøfter emner af fælles interesse. Alle Lirum Larum-medlemmer er velkomne.

Referat af fællesmøde 6. oktober
Til stede: Iben G. Nissen (Lirekassen), Hans Ivar Christoffersen (stævnet), Jørgen
Jensen (folkedanserlauget, FL), Lene Buch (Folk Roskilde), Kristian Søe (onsdagsaftenerne), Mette Vedfelt (Aftenskolen, LLA), Lisbeth Due Andersen (fabrikssekretær).
1) Referat af seneste møde. Referat godkendt.
2) Datoer. FL: 22/11 Fællesbal sammen med Hedeboholdet og Hjemstavnsforeningen.
28/2-15 Dobbeltbal med Jæ Sweevers og RejseOrkestret på Hotel Prindsen. 19/9-15
40-års jubilæum/fødselsdag på Hotel Prindsen. LLA: har jubilæum i 2015. Ingen
aftaler endnu. Aftenskoleafslutning 27/3-15. Folk Roskilde: 5/11 dobbeltkoncert med
Larsa og Fromseier&Hockings. 30/11 Signe Svendsen m/ band. 13/12 Klezmerduo.
2015: 18/1 studerende fra Folkemusikkonservatoriet. 25/1 Eleanor Shanley m/ band.
13/2 Fiona Hunter og Mike Vass. Endnu ukendt dato: Niels Hausgaard. 14/3 (måske)
New Rope String Band (afskedsturné). 30/4 Hans Theessink og Terry Evans. 29/5
Dreamers Circus og (måske) Den Danske Strygekvartet. Stævnet: 1.-2. august 2015
stævne nr. 40, opstartsmøde på Kildegården 13/11 for alle interesserede.
3) Spillemandsstævnet 2014. Stævnet gik godt som forventet med godt vejr om
søndagen, hvor arrangementet blev afviklet i Folkeparken.
4) Onsdagsaftenerne. a) Har man en idé til et særligt onsdagsindslag, som koster
penge, så spørg Kristian, om der er penge i kassen til det. b) Kristian har fået en
ansøgning fra FL om tilskud til et kommende arrangement; dette bevilges.
5) Hjemmesiden. Hjemmesiden fungerer. Folk Roskilde har fået ny hjemmeside –
besøg den (via www.lirumlarum.dk) og se selv!
6) Lirekassen. Kører godt ved hjælp af Iben og Lene.
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7) Dobbelt tegningsret. Det betyder, at to personer har adgang til en forenings
konto. Nogle af fabrikkens foreninger har dobbelt tegningsret: Folk Roskilde, SL, LLA.
I andre foreninger har kun kassereren adgang; det gælder for FL, onsdagskassen og
Klejnekassen. Fællesmødet har en længere debat om emnet, fordele og ulemper
gennemgås. Mødet opfordrer til dobbelt tegningsret, men i sidste ende er det den
enkelte forening, som beslutter.
8) Evt. Forslag til fælles generalforsamlingsdag i 2015: 21/3. Det undersøges, om det
kan lade sig gøre denne dag.
9) Næste fællesmøde afholdes tirsdag 3/3 2015. Samme dag afholdes
generalforsamling i Klejnekassen.
Ref.: Lisbeth Due Andersen

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

