Lirekassen
Februar 2015
Denne gang er der indlæg fra:
 Onsdagsaftener
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Folk Roskilde
 Musikaftenskolen Lirum Larum
JANUAR
Onsdag
Søndag
Onsdag
Lørdag
FEBRUAR
Onsdag
Søndag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Lørdag

21.
25.
28.
31.

4.
8.
11.
13.
18.
25.
28.

Onsdagsaften
Eleanor Shanley
Onsdagsaften
Les Lanciers

Onsdagsaften
Laugsaften
Hambo for viderekomne
Onsdagsaften
Fiona Hunter & Mike Vass
Onsdagsaften
Onsdagsaften
Sønderhodag: dans, harmonika og violin
Dobbeltbal: Jæ'Sweevers og RejseOrkestret

Folk Roskilde
Aftenskolen

Spillemandslauget
Aftenskolen
Folk Roskilde

Aftenskolen
Folkedanserlauget

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.
4. februar
19.30 - 20.00 Karen Brodersen solo eller m. fl.
20.00 - 21.00 Rimmen fra Christianshavn
21.00 - 22.00 Roskilde Spillemandslaug
11. februar
19.30 - 20.00 Bunkespil (forspiller Knud Kristiansen)
20.00 - 21.00 De Finn-urlige Spillemænd
21.00 - 22.00 Ad Hoc
18. februar
19.30 - 20.00 Bunkespil (forspiller Knud Kristiansen)
20.00 - 21.00 Mandagsholdet med Kristian Bugge
21.00 - 22.00 Kristian Bugge og Morten Alfred
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25. februar
19.30 - 20.00 Bunkespil (forspiller Knud Kristiansen)
20.00 - 21.00 Helle Larsen og Poul Christiansen m. fl. fra Rejseorkestret - Roskildedanse og menuet med instruktion
21.00 - 22.00 Knud med venner
Bunkespil
Nostalgi! Bunkepillet tager afsæt i melodier spillet i lauget i 1995,1996, 1997.
11. februar - 1995: Smedens anden, Reinlænder Rendalen, Baglæns kontrasejre, Lars
Kusks firtur, Holmstrup firtur, Hambo I.P. Nystrøm, Emmas vals, Mørkeengelsker,
Gadbjerg hopsa.
18. februar - 1996: Peder Pøhl, Skomagerfar, Højby schottish, Østrupvalsen, Tosse
Marens totur, Per Huggers totur, Ostindiens velkomst, Jes Sonnichsen, Mathias
Mortensen, Hvad er det for narreri, Oh de kvindfolk.
25. februar - 1997: Hjemlandspolka, Rævens vals, Kontrasejre fra Odsherred,
Halvfemtetur fra Vommevad, Morten Larsen, Hjerter 2, Jødetur fra Mors, Sjinjmyra
vals, Vals fra Sdr. Nærå.
God fornøjelse - Karen, Dorthe, Søren, Knud og Mette

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 4. februar
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.
På januar laugsaften var det Kevin og Peter, der stod for forspillet og undervisningen.
Vi har nu spillet laugsaftenmelodierne mange gange, så vi er bekendte med dem, og
vi er nu begyndt at gå mere i dybden med dem og pudse detaljer af, uden at der skal
bruges al for lang tid til hvert nummer. Igen var vi ca. 50 personer denne aften, og da
vi spillede til dansen, var vi ca. 20.
Laugsaftenen i februar 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: Bedstefars snaps - en fannik, og Kirstine gik tit i
lunden ene, hvor vi prøver at finde den gode måde at spille rask.
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:
Ridmarsch - Jens Frederiksens polka - Jakobsens Rheinlænder nr 1 - Bøhmerdans Flyv og skub kontra - Hopsa fra Salling - Esse-schottis - Renglender fra Bjørgen - Nine
pins reel - Bette Mett' - Russeren - Unser alte Kath (tyskeren) - Fisken ligger på hviden sand - Kom vo' sook - Bedstefars Snaps - Kirstine gik tit i lunden ene - Hambo
e. Lasse i Svarven - Majas hambo - Ingers Brudvals - Karens Vals
Melodierne findes på www.spillefolk.dk

Laugsaftener i 2015
4.3. – 1.4. – 6.5. – 2.9. – 7.10. – 4.11. – 2.12.
Kan med fordel føres ind i en kalender.
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Generalforsamling
Der er generalforsamling lørdag den 28. marts 2015 – indkaldelse følger.
Lauget skal spille til ballet fra kl. 20-21, derefter et professionelt orkester???

Månedens citat
Citatet er fra LP'en Sand på Gulvet - så trækker vi trøjen af (1977) STUK 423:
"Fanø er blandt andet kendt for sit utal af forskellige kryddersnapse og bittere.
Bedstefars snaps hedder en af de nyeste recepter, og Nils har skrevet dette stykke for
at prise den glimrende drik."
Jørgen Jørgensen, oldermand

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
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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
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.
Fællesspisning kl. 18, derefter bal med to orkestre (nærmere info i næste Lirekasse).

Karens fødselsdag
På onsdagsaftenen den 14. januar dirigerede
Jørgen Sten Andersen bunkespillet til sin til
lejligheden nykomponerede melodi Karens
vals.
Tillykke til Karen Schmidt med fødselsdagen
og den nye vals.
Den kan ses og høres på YouTube:
www.youtube.com/watch?v=x1KeUUjNhMw
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Folk Roskilde
Husk: Eleanor Shanley m. band, søndag den 25. januar kl. 16, Gimle. Se omtale i
januar-Lirekassen.

Fiona Hunter & Mike Vass (Sco)
Fredag den 13. februar kl. 20
Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg: www.roskildebilletten 100 kr. + gebyr
10 kr.
Billetter i døren: 125 kr.
Stud./under 25 år: 50 kr.
Fiona Hunter & Mike Vass har spillet sammen i
flere år i det skotske band Malinky, men i
forbindelse med udgivelsen af Fionas første
soloalbum turnerer de nu også som duo, hvor
de hovedsageligt optræder med Fionas sange
tilsat en håndfuld af Mikes kompositioner. To
dygtige musikere, der repræsenterer noget af
det bedste, Skotland har at byde på.
Fiona Hunter (sang, cello & shruti box) er en af Skotlands fremmeste sangerinder
inden for den skotske folkemusik. Hun startede sin sangkarriere under færdiggørelsen
af en uddannelse ved Royal Scottish Academy of Music and Drama (nu Royal Conservatoire of Scotland), hvor hun bl.a. studerede under vejledning af Brian McNeill. Hun
har også haft et ophold ved Smithsonian Institute i Washington DC. Fiona har en
særlig forkærlighed for sangene hos "the Scottish Travellers", de omrejsende folk i
Skotland, og har fået en førstehåndsoplæring fra nogle af de sidste traditionsbærere
blandt dem.
Fiona har været en del af det anerkendte skotske band Malinky i det meste af et årti
og har sammen med Malinky bl.a. vundet den prestigefyldte pris Folk Band of the Year
i 2010 ved MG Alba Scots Trad Music Awards. Fiona er også to gange blevet nomineret til Scots Singer of the Year i den sammenhæng.
Hendes første soloalbum, indeholdende sange fra hendes hjemby Glasgow og andre
steder, udkom i marts 2014.
Mike Vass (violin, guitar &
backingvokal) kommer fra Nairn
i Skotlands traditionsrige
nordøstlige del og er en prisvindende og meget anerkendt
violinist. Ud over violin spiller
Mike også på adskillige
instrumenter, bl.a. guitar og
mandolin. Han er meget efterspurgt både som musiker,
komponist og underviser og har
turneret flittigt i mange
sammenhænge gennem de
sidste par år - bl.a. med Malinky, med sin tvillingsøster Ali og med Paul McKenna
Band. Mike har udgivet en række albums med mestendels egne kompositioner, bl.a.
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det kritikerroste album DecemberWell - med instrumentalnumre inspireret af den
skotske vinter og skrevet i løbet af december måned 2011. I 2012 vandt Mike prisen
som Composer of the Year ved MG ALBA Scots Trad Music Awards.
Det er således en gennemmusikalsk duo, hvor Fionas flotte sangstemme går
fantastisk i spænd med Mikes raffinerede akkompagnement.

Musikaftenskolen Lirum Larum
Husk: Les Lanciers, instruktør Karen Brodersen, lørdag den 31. januar kl. 12.0015.40. Se omtale i januar-Lirekassen.

Hambo for viderekomne
Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85. Musik Kristian Bugge.
Søndag den 8. februar kl. 13.00 - 16.40.
Gråbrødre skole, lokale 24.
Pris 190 kr.
Hold nr. 4607.
På dette kursus leger vi med hamboens mange variationsmuligheder, både
koreografisk, rytmisk og trinmæssigt. Kurset er for dem, der allerede kan danse
hambo, men som gerne vil mere. Vi skal danse både ret og avet om, og vi vil krydre
grunddansen med både valse-, mazurka- og andre trinvariationer.

Sønderhodag lørdag den 28. februar
Dans
Lærer Carsten Christian Jørgensen.
Musik Dorte og Kirstine Uhrbrand.
Kl. 13.00-16.40
Hold nr. 4610
Lær at danse sønderhoning, denne
særlige og populære dans, der
danses og spilles så ofte og især til
aftenens bal med Jæ'Sweevers. Der
vil blive en grundig gennemgang af
trin og fatning. Vi vil også gennemgå
fannik og rask sønderhoning, som
hører med til sættet.
Harmonika
Lærer Ole
Mouritsen
Kl. 14.00-17.00
Hold nr. 4801

På disse to hold skal vi lære at spille
sønderhoning med det rigtige taw. Du
skal være øvet på dit instrument og
kunne lære en melodi uden noder.
Andre instrumenter er velkomne,
f.eks. guitar og fløjter.

Violin
Lærer Peter
Uhrbrand
Kl. 14.00-17.00
Hold nr. 4802

OBS! Undervisningen på disse tre hold foregår på Gråbrødre skole, lokale 24, 27 og
29. Pris for undervisning pr. hold 190 kr.
Musikaftenskolen Lirum Larum, aftenskolelirumlarum@gmail.com, tlf. 46 36 91 00.

7

Nye hold
Vi starter også andre nye hold, så du kan nå det endnu: 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.

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

