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Onsdagsaftener
Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 101. Fri entré. Alle er velkomne
- både i fællesspillet og på dansegulvet. Salg af drikkevarer og kage til rimelige priser.
7. januar
19.30 – 21.00 Vipperød Spillemændene trad. dansk: Jørgen Jeppesen, Bjarne Christiansen, Hans Højbye, Henriksen, Niels Jørgen Jacobsen, Ruth Nyhus
21.00 – 22.00 Roskilde Spillemandslaug
14. januar
19.30 – 20.00 Fællesspil v/ Jørgen Sten
20.00 – 21.00 Takt & Tone: Peter Roos m/flere
21.00 – 22.00 Per og Lone Darger
21. januar
19.30 – 20.00 Fællesspil v/Jørgen Sten
20.00 – 21.00 Bue & Douglas
21.00 – 22.00 Karen Brodersen violin, Søren spiller trommer
28. januar
19.30 – 20.00 Fællesspil v /Jørgen Sten
20.00 – 21.00 Egen Stemning
21.00 – 22.00 Trio Nord trad. svensk: Torben, Leif, Dorthe
Fællesspil:
14. januar: Fædrelandspolka – Schottish fr. Bingsjö – Ingers Brudvals – Hambo e.
Anders Johnsson – Pedro Larsen – Den gamle mand – Hurtig Trekant – Flyv og skub
Kontra – Lyø Brudevals.
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21. januar: Skyttes Polka – Schottis från Gumboda – Kevins Fanny Power – Karis
Pers Polska – Firetur fra Varde – Mettes Firtur – Ottemandsdans – Hemmelig Sekstur
– Trads Hopsa.
28. januar: Nr. 6 fynbo – Schottis från Blyberg – Knud Jepsens Vals – Majas Hambo
– Bøhmerdans – Hjerter To (Roskilde) - Russisk Kontra – Engelska efter Löfgren –
Anglais af Per Svenson.
Listen kan også ses – og høres – på www.spillefolk.dk
To måder at danse engelsker på
Til jer, der danser: De to sidste melodier (28. januar) er engelsker i kreds. Engelsker
kan danses forskelligt – og bli’r det. Da jeg startede med at danse, var engelsker i
kreds en dans, hvor der var ”skub” på i kreds til venstre og højre. Energien i dansen
opstår bl. a. i den del af dansen.
På et tidspunkt har en svensker besøgt et bal i Danmark (det fortæller historien i
hvert fald), og han viste, at man kan hilse til venstre og højre (den måde at danse på
kaldes med et mindre pænt udtryk for ”bondeballet”). Derved forsvinder energien
totalt ud af dansen, og man får aldrig følelsen af fællesskab i dansen.
Som sagt har jeg sat to engelsker på programmet. Mit forslag er, at den første danses
med "bondeballet", mens nr. to danses uden at der hilses. Så kan vi bagefter
diskutere, hvilken måde, vi bedst kan li’. Jeg siger ikke, hvilken måde jeg synes bedst
om, men det har I måske regnet ud!
Med spille- og dansehilsen - Jørgen Sten

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 7. januar
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 kl. 21-22.
På decembers laugsaften var Kristian Bugge der sammen med sin hustru Jamie, og de
fik en bryllupsgave fra lauget. Sammen med Kevin og Peter stod han for forspillet og
undervisningen. Vi var lidt over 50 personer denne aften.
Laugsaftenen i januar forløber som følger:
18.30 – 19.30 Lauget indøver danseprogrammet – se nedenfor
19.30 – 19.35 Meddelelser
19.35 – 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand.
20.00 – 20.20 Månedens melodi: ”Flyv og skub kontra”
20.20 – 20.45 Vi fortsætter med aftenens danseprogram
20.45 – 21.00 PAUSE
21.00 – 22.00 Spil til dans
Danseprogrammet er som følger:
Drengenes Marsch - Den skæve - Jakobsens Rheinlænder nr 1 - Bøhmerdans - Flyv og
skub kontra - Jydsk Kontra (Tretur) - Taterhopsa - Niels Johnsens Mazurka - Rejländer
e. Oskar - Schottis från Gjövik - Nine pins reel - Hamborger svejtrit - Kællingen - Æ
Føhringer - Hu hej hummel i æ vand - Bryggare Viktors Polska - Polska / Hambo e.
Anders Johnsson - Kevins Fanny Powers - Ingers Brudvals - Al Capones Vals
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.
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Laugsaftener i 2015: 4.2. – 4.3. – 1.4. – 6.5. Kan med fordel føres ind i en
kalender.

Månedens citat

er fra www.komfort.dk: "Koncertmesteren i et orkester er altid den person, der sidder
på den første stol hos violinisterne. Det betyder, at når en person vælges til
koncertmester, så skal han skynde sig at lære at spille violin virkelig godt."
Jørgen Jørgensen, oldermand

Ny oldermand
Vores oldermand Jørgen Jørgensen har nu gjort det godt i tre år, og han ønsker at
stoppe og lade andre komme til.
Har du lyst til at prøve kræfter med jobbet? Hvis du gerne vil bestemme, hvad der
skal spilles til laugsaftener og til udespil, har du chancen nu - eller måske kender du
en, du kan anbefale.
Du kan også prøve kræfter med at være forspiller, hvis det er det, du brænder for,
men det er ikke et must, der kan findes andre løsninger.
På hver laugsaften kommer der to undervisere, som du ansætter, men resten af
bestyrelsen vil være dig behjælpelig med at finde emner.
Det er den måde, det foregår på nu, men har du andre ideer, så lad os mødes og tale
om det.
Kontakt bestyrelsen, hvis du har spørgsmål. Bestyrelsen består af: Maiken Grubbe,
Hans Ivar Christoffersen, Olle Andersson, Marianne Friis Olsen og Mette Vedfelt. Vi er
alle at træffe om onsdagen på Kildegården.

Ingrid Kold Olesen
Tak
Varmt tak til alle jer, som deltog, sendte blomster og spillede ved Ingrids bisættelse
d. 29. november, det glædede os meget og var med til at gøre dagen god og
stemningsfuld. Vi ved, at I fyldte meget i hendes liv i mange år. Tak for det.
Tine, Jørn og Kirsten Kold Olesen
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 små 5.000 kr., som udgør overskuddet fra sidste lejr. Sædvanen
var nemlig at efterlade et passende beløb, som næste lejr kunne startes op på.
Hvis du fremover bliver bekendt med et dødsfald, hvor du synes, at 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.
Efter Ingrid Kold Olesens død den 18. november 2014 er der fra denne kapital sendt
en bårebuket som en sidste hilsen fra venner i Lirum Larum. Dette for at understrege
de forbindelser, som opstod i gamle dage, og også sende en hilsen til de efterladte.
Med venlig hilsen
Flemming Wahrén, Kildehusvej 26, 4000 Roskilde, mobil 40 91 65 71, fw@adr.dk
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3/4 violin sælges
God ¾ violin sælges. Der medfølger en god kasse, men desværre ikke nogen bue.
Pris 1.200 kr (det kostede den for 25 år siden som brugt).
Henvendelse: Mogens Toft Jensen, 20 21 65 62.

Roskilde Folkedanserlaug
Jubilæums-dobbeltbal
i Guldaldersalen med Jæ'Sweevers og RejseOrkestret

Lørdag den 28. februar kl. 20 danner Hotel Prindsens smukke Guldaldersal rammen
om Lirum Larums og Roskilde Folkedanserlaugs store jubilæums-dobbeltbal.
Her vil man kunne lytte og danse til Jæ'Sweevers, populære spillemænd fra Fanø.
Danserne er så begejstrede for orkestret, at de kommer fra hele Sjælland, når
Jæ’Sweevers byder op til dans af de helt specielle fanødanse: sønderhoning, fannik og
rask. Ved ballet er det 35. gang, orkestret spiller de karakteristiske fanømelodier i
Roskilde, og det jubilæum bliver fejret! Gruppen består af Peter Uhrbrand (violin),
underviser på konservatoriet for folkemusik i Esbjerg og modtager af Ken Gudmanprisen 2014. Derudover består orkestret af Ole Mouritzen (harmonika) og Kirstine
Uhrbrand (klaver), Peters datter. I dagens anledning er orkestret udvidet med Jens
Mouritzen (trommer), Oles søn. Så her vil man kunne opleve to musikerfamilier, hver
repræsenteret med to generationer. Godt traditionen bæres videre.
Lørdag eftermiddag vil der være spilleundervisning med Peter Uhrbrand og Ole
Mouritzen. Her vil der være fokus på samspillet og det særlige ”taw”, der får musikken
til at lyde helt rigtig. Derudover vil interesserede kunne lære de traditionelle
fanødanse af Carsten Christian Jørgensen. Undervisningen foregår på Gråbrødre
Skole. Tilmelding gennem Musikaftenskolen Lirum Larum.
Ballets andet orkester er det yderst velspillende RejseOrkestret fra Roskilde, et af
landets bedste balorkestre. Orkestrets musikere har spillet sammen i mere end 37 år
og har været eksponenter for både at formidle den lokale Roskilde-musik og at finde
og videreudvikle deres egen stil. Gruppen spiller traditionelle folkedanse, men har i
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dagens anledning også lovet at spille et helt specielt gammelt menuetstykke fra
Roskilde. RejseOrkestret består af: Poul Bjerager (violin), Al Damlund (klarinet),
Thomas Egelund (violin), Torben Ejersbo (harmonika) og Steen Dahl (bas).
Billetter til ballet købes ved indgangen. Pris 150 kr.
Inden ballet tilbyder Hotel Prindsen kl. 18 en toretters menu bestående af forret og
hovedret med to glas vin. Pris 225 kr. Menuen skal forudbestilles på 46 30 91 00
inden den 24. februar.
Roskilde Folkedanserlaug glæder sig til dobbeltballet med to af vores allerbedste
orkestre. Der er ikke så mange, der både kan spille, så man næsten ikke kan sidde
stille, og samtidig både vedligeholde og forny folkemusikken.
Næste gang, folkedanserlauget inviterer til bal i Guldaldersalen, er den 19. september
2015, hvor lauget fejrer sit 40-års jubilæum med endnu et stort bal. Herligt at både
folkemusikken og dansen trives og lever så godt i Roskilde.
Yderligere informationer: Jens Markvard Andersen, jensmarkvard@gmail.com, 61 60
11 04, formand for Roskilde Folkedanserlaug.

Generalforsamlingsbal
Lørdag den 28. marts på Kildegården for alle foreningerne i Lirum Larum.
Kl. 18.00 - 19.30 Fællesspisning af medbragte retter. Der opfordres atter til, at nogen
foredrager en sang el. lign. under spisningen.
Kl. 19.30 – 20.30 Dans til Roskilde Spillemandslaug.
Kl. 20.30 – 23.30 Dans til lokale orkestre fra Lirum Larum med orkestermusikspil med
stærke kræfter, og hvor der spilles aktivt dansetav (orkestertilmelding til Roskilde
Folkedanserlaug inden den 1. februar).
Gratis adgang for alle medlemmer i Lirum Larum.
Der er salg af drikkevarer og vin samt kage, te og kaffe hele aftenen.
Hilsen fra bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug
Jens Markvard Andersen, jensmarkvard@gmail.com, tlf. 43 62 12 13.

Folk Roskilde
FolkeKons Turné
Søndag den 18. januar kl. 15, Gimle, Helligkorsvej 2.
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Forsalg: www.roskildebilletten 75 kr. + gebyr 10 kr.
Billetter i døren: 100 kr.
Stud./under 25 år: 50 kr.
Folkemusikken i Danmark trives som aldrig før. I efteråret 2013 annoncerede dagbladet Information ”Folkemusikkens genkomst”, og musikmagasinet GAFFA
deklarerede, at ”Folkemusik er hipt igen”. Både fra medier, musikere og musikelskere
forlyder det, at folkemusikken i disse år oplever en decideret revival ligesom ”dengang
i 70'erne”, og det kan der naturligvis findes mange årsager til ... Men enhver, der har
fulgt med i udviklingen de seneste år, vil vide, at folkemusiklinjen på Syddansk
Musikkonservatorium og Skuespillerskole har spillet - og fortsat spiller - en essentiel
rolle i genrens genopblomstring.
Folkemusikuddannelsen ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole er en
musikeruddannelse på højeste kunstneriske niveau, og både lærere og studerende er
ildsjæle, der brænder for at give folkemusikken liv og sjæl.

Den tredje uge i januar tager linjen traditionen tro på Danmarksturné som
”FolkeKons” - et stort og veloplagt orkester bestående af nogle af de mest ambitiøse
og talentfulde unge opkomlinge indenfor folkemusikscenen herhjemme.
Musikprogrammet vil som sædvanlig blive særligt tilrettelagt for årets turné, hvoraf en
del af materialet vil blive udarbejdet i samarbejde med forskellige prominente
gæstelærere. Publikum vil kunne forvente en aften med både traditionelt og nyskrevet
materiale med rod i dansk folkemusik, men også med afstikkere til andre musikalske
traditioner.
Der er kort sagt lagt i ovnen til en forrygende koncert, der vil overbevise enhver om,
at dansk folkemusik lever og har det godt!

Eleanor Shanley m. band
Søndag den 25. januar kl. 16, Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg: www.roskildebilletten 100 kr. + gebyr 10 kr.
Billetter i døren: 125 kr. Stud./under 25 år: 50 kr.
Eleanor Shanley hører til blandt Irlands allerbedste sangerinder. Hun har turneret og
optrådt mange steder i Danmark, og nu er det Folk Roskildes tur til at få besøg af
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hende sammen med de to musikere
Frankie Lane (guitar/slide guitar) og Paul
Kelly (mandolin/violin).
Hun har en fortid i irske De Dannan, men
har siden 1995 optrådt solo. Siden da har
hun udgivet albums alene og i samarbejde
med bl.a. Ronnie Drew, Dolores Keane,
Sharon Shannon, De Dannan, Eddi Reader
og Desi O'Halloran. Eleanor har turneret
og optrådt med bl.a. The Dubliners,
Christy Moore og Sharon Shannon.
I 2013 optrådte Eleanor Shanley på
Skagen Festival med bandet Folk the
Recession. Et meget godt kampråb! Hun
var desuden aktuel på Strib Festival i
februar 2014.
Folk Roskilde byder denne søndag eftermiddag ind i varmen på Gimle til en dejlig
hjertevarm koncert.

Musikaftenskolen Lirum Larum
Hambo for begyndere

Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85. Musik Kristian Bugge.
Søndag den 11. januar kl. 13.00-16.40, beg. og let øv.
Sted: Gråbrødre Skole, lokale 24.
Pris: 190 kr.
Hold nr. 4605.
På dette kursus gennemgår vi hamboens grundtrin, fatning og rytmik helt fra bunden.
Kurset er for dem, der aldrig har danset hambo før, og dem, der har prøvet lidt, men
gerne vil blive sikrere i dansen.

Les Lanciers
Instruktør Karen Brodersen, tlf. 56 82 06 09.
Lørdag den 31. januar kl. 12.00-15.40.
Sted: Gråbrødre skole, lokale 24.
Pris: 190 kr.
Hold nr. 4611.
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. Har du spørgsmål, ring til
underviser Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03.

Desuden starter vi nye hold
Violin - harmonika - klaver/keybord - tværfløjte - blokfløjte - tinwhistle - saxofon klarinet - sækkepibe - guitar og el. guitar - bas og el. bas - trommesæt stemmetræning - kor - krop-lyd og kontakt - Alexanderteknik - musik, leg og
bevægelse for børn og voksne sammen.
Følg med på aftenskolens hjemmeside via www.lirumlarum.dk
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Godt
nytår!

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

