Lirekassen
Maj 2015
Denne gang er der indlæg fra:
 Onsdagsaftener
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Folk Roskilde
 Roskilde Spillemandsstævne
APRIL
Onsdag
Onsdag
Torsdag

22.
29.
30.

Onsdagsaften
Onsdagsaften
Hans Theessink & Terry Evans

MAJ
Onsdag

6.

Onsdagsaften
Laugsaften
Onsdagsaften
Onsdagsaften
Onsdagsaften
Dreamers's Circus & Den Danske Strygekvartet

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag

13.
20.
27.
29.

Folk Roskilde

Spillemandslauget

Folk Roskilde

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.
6. maj
19.30-20.00 Karen Brodersen med sine elever - små og lidt større
20.00-21.00 OBS: Kort introduktion til Føllingedanse fra Jämtland - ved Jonna Rosted
og Siegfried Laugesen. Gammel polska og måske kort Åtabak polska.
Alle kan være med til det! Piraterne leverer musikken.
21.00-22.00 Roskilde Spillemandslaug
13. maj
19.30-20.00 Fællesspil, forspiller: Jørgen Jørgensen. Adam og Eva i paradis Svingkontra - Sjaampa dans - Vejrmølleturen - Shottis fra Blyberg - Vals
efter Groupa.
20.00-21.00 OlgaPolka
21.00-22.00 Piraterne
20. maj
19.30-20.00 Fællesspil, forspiller: Jørgen Sten Andersen. Jacobsens Rheinlænder nr. 1
- Stævneschottish (Ivan Damgård) - Thore Härdelins Schottish - Forkert
Vals - Engelsker e. Alfred Petersson - Anglais e. Ola Hansson Kontrasejre fra Odsherred (G-dur) - Hultkläppens Vals - Røde Lue.
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Reservemelodier, hvis der ikke er nok til kvadrille: Oldermandens
Schottish - Karens Vals.
20.00-21.00 StrengMedVind
21.00-22.00 Nu og Da (Helle Eble Cleary med venner)
27. maj
19.30-20.00 Fællesspil, forspiller: Jørgen Sten Andersen. Fynsk Polka - Schottish från
Bingsjö - Oldermandens Schottish - Vals fra Gevninge - Peder Kallestrups
Vals - Halvfemtetur fra Vommevad - Jens Pingels Firtur - Firtur fra Varde
- Karens Vals - Gl. totur fra Vejle. Reservemelodier, hvis der ikke er nok
til kvadrille: Pottemagervalsen - Rendalsreinlender. PS: Ved valg af
melodier har jeg skelet til hvilke grupper, der kommer til stævnet til
sommer. Gæt selv sammenhængen.
20.00-21.00 Rejseorkestret
21.00-22.00 Frøberg
OBS: Noderne til fællesspil kan findes i Folkets Hus nodesamling på www.spillefolk.dk
under Repertoirelister / Roskilde Spillemandslaug.
Vel mødt i maj! Kirsten, 59 44 04 54

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. Havnebanden spiller under ledelse af Knud
Kristiansen (knudkristiansen@mail.dk). Se repertoiret på næste side eller på
www.spillefolk.dk under Nodesamling / Repertoirelister / Roskilde Spillemandslaug.
Vikingeskibsmuseets café er åben og 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.
Det hele begyndte i juni '93. Vi var nogle få stykker, der spillede i Folkeparken om
onsdagen, men der kom næsten aldrig nogle tilhørere/dansere.
Vi gik derfor ned på havnen og stillede os op foran Roklubben og spillede en times tid.
Onsdagen efter spillede vi igen, og siden er der spillet hver onsdag i sommermånederne, de sidste 12-13 år på Museumsøen.
I begyndelsen var der 5-6 spillefolk og 8-10 dansere. Nu er der på en god
sommeraften 30-35 spillefolk og 150-200 tilhørere/dansere.
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Program for Havnedansen i Roskilde 2015
Program 1

Program 2

Program 3

Program 4

Tivoli nr. 1 polka
Oksbøl polka, Æ
Tinusser
Schottish från Gjøvik
Schottish fr. Idre 2
Vals till Josefine
Flyv og skub kontra
Karens Vals
Tellings hopsa
Melchiors Rejlænder
Forkert Vals
Hamborg sekstur
Polka sekstur
Den toppede høne fra
Thy
Mettes firtur
Firetur fra Varde
Yugo
Hans Thamsen
Ostindiens velkomst
Når vinden er os føjelig
Oh, kunne du mit
hjerte se
Rask sønderhoning/ Oh
de kvindfolk
Hambo Uplän /
Uppsalapolskan
Skinnbracka med
Lucku/Læderbuksen
Jydsk Kontra,
Bornholm
Kontrasejre Odsherred
Du har så kønt et øje
Bette mand i knibe
Bette Mett
Russeren
Unser alte kath
Rosa på bal
Den lille englænder
Fanny Power
Klövsjö Brudmarch

Ålborg polka
Pariser polka/
Polkaen går
Schottish från
Gumboda
Ravne Peers vals
Berliner fra Vorbasse
Familiesekstur fra
Præstø
Skæve Thorvald
Polka fra Blädinge
Pileknäckaren,
schottish
Pouls firtur
Hornfiffen
Engelsk kvadrille
Lars Kusks firtur
Lyø Brudevals
Poul Pejsen
Nordvest
Poul Jonas' styk
Altså trækker vi
trøjen af
Kirstine gik tit i
lunden ene
Karis Pers hambo
Majas hambo
Gammel sekstur for
fire par
Doubleska
Tækkemandens
tretur
Tosse Marens totur
Hornborg firtur
Rævens vals
Baglæns kontrasejre
Kontra med Mølle
Gammel tretur fra
Vrøgum
Anglaise af Per
Svensson
Klövsjö Brudmarch

Fynbo efter Oldefar
Jens Frederiksens
polka i D-dur
Schottish fr. Kall
Hornfeld
Sekstur fra
Brandelev
Den runde sekstur
Den fine Madam Sne
Højby-schottish
Sekstur fra Læsø
(Inge og Arne)
Når vandet fryser i
hanerne
Hønsefødder og
gulerødder
Svebsk / Anders
Olsen Ness
Det jawwer ett enno
/ hurtig trekant
Svenske Annas vals
Trads hopsa
Tænk på enden
Kom vo`sook
Når vinden er os
føjelig
Hans Christian drog
til stads
Rask sønderhoning /
Oh de kvindfolk
Hambo i A-mol
Bror Dahlgrens
hambo
Sekstur på række
Den blå firtur fra
Sdr. Nærå
Firtur fra Vindinge /
Vejle
Galop kontra
Det lille f
Sjijnmyravalsen /
familievals
Rosa på bal
Engelsker fra Skåne
Klövsjö Brudmarch

Peder Pøhl polka
Sjuti Johan
schottish
Farfars schottish
Gl. tretur fra
Vrøgum for 4 par
Gl. totur fra Vejle
Vals från Marieby
Fula schottish
Gamle Else
Den evigglade
kobbersmed
Rakes of Mallow /
Pigernes fornøjelse
Skjørpinge firtur
Gryderup Tro
Holmstrup firtur
Signe Bogøs vals
Helge Sørensens
hopsa
Mathis Mortensen
Søren Fogeds styk
Gl. Jes Sonnichsens
styk
Og hvad er det for
narreri
Jänta å ja / Kirsten
og jeg
Bryggare Viktors
hambo
Vigers polska
hambo
Trekantet sløjfe fra
Thy
Sønderborg
dobbeltkvadille
Halvfemtetur fra
Vommevad
Bränd-Pers vals
Amelia's Waltz
March til havnens
spillemænd
(engelsker)
Brøndums hopsa
Klövsjö Brudmarch
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Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 6. maj
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 april var der heller ingen undervisere, så Jørgen Sten og
undertegnede stod for forspillet. Vi spillede melodier fra det nye Udespilsprogram for
2015-16.
Efter planen kommer Kevin tilbage til laugsaftenen i maj, og der bliver workshop med
Rasmus Zeeberg for guitarister og bassister.
Aftenens forløb er som følger:
18.30 – 19.30 Lauget indøver nedenstående danseprogram
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 er: Sjampa dans
20.20 – 20.45 Vi fortsætter med aftenens program
20.45 – 21.00 PAUSE
21.00 – 22 Spil til dans
Danseprogrammet er som følger:
March til Havnens Spillemænd - Fynbo fra Salling - Smedepolka - Du har så kønne
øjne - Jens Pingels firetur - Pouls Firtur - Jydsk Kontra (Tretur) - Kontra Otte fra Møn Ottemandsdans - Sekstur fra Læsø - Sjampa dans - Tækkemandens Tretur (nr. 213) Kom vo´sook - Stam Villums styk' - Tænk på enden - Poul Pejsen - Hej fi-de-li - Nils
Thamsen - Judiths ny-schottish - Schottis från Blyberg - Pottemagervalsen - Niels
Spillemands brudevals.
Melodierne findes på www.spillefolk.dk
Laugsaftener i 2015: 2.9. – 7.10. – 4.11. – 2.12.
Kan med fordel føres ind i en kalender.

Kommende arrangementer
Lauget skal spille det nye Udespilsprogram 2015-16 til Aldershvilestævnet søndag den
7. juni. Vi spiller kl. 16.15-17. Der kommer en tilmeldingsliste.
Lørdag den 20. juni skal vi spille for nordmænd på Prindsen, nærmere følger.
Det er så slut på denne sæson, og det har været dejligt at se så mange mennesker til
laugsaftenerne. Men vi ses på havnen i juni, juli og august, og så vender vi tilbage
onsdag den 2. september.

Månedens citat
er fra Folkets Hus hjemmeside: En biografi om
"Svenske" Ole Quistgaard, violinist, mundharpenist og
komponist (DK, f. 1955). Ole er ham, der laver Folkets
Hus's hjemmeside og har fundet på alt omkring
stiknoder, mininoder o.s.v.
www.spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=bi-ole

Jørgen Jørgensen, musikdirektør
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Ny bestyrelse
På generalforsamlingen i Spillemandslauget d. 28. marts fik lauget ny bestyrelse. Det
vil sige de fleste i den gamle bestyrelse fortsætter i en ny periode. Kun oldermanden
er ny.
Oldermandens arbejde bliver nu delt i en administrativ del, der varetages af den nye
oldermand, og en musikalsk del, der varetages af en musikdirektør, udpeget af
bestyrelsen – se nedenfor.
Oldermand: Ida Soer Johannessen, Blommehaven 57, 4390 Vipperød, tlf. 61 69 01
00, oldermanden@yahoo.dk
Laugets kontaktperson udadtil og formand for bestyrelsen. Ansvarlig for
spillemandslaugets del af Lirekassen.
Kasserer: Majken Grubbe, Elmevænget 8, 4060 Kirke Såby, tlf. 23 80 20 71.
Øvrige medlemmer: Hans Ivar Christoffersen, Hovedvejen 141, 4174 Jystrup M, tlf.
46 49 60 05, samt Mette Vedfelt, Haraldsborgvej 4 A, 1. t.v., tlf. 46 36 91 00.
Suppleant: Marianne Friis.
Og så har lauget fået en musikdirektør: Jørgen Jørgensen valgte at takke af som
oldermand efter tre år, hvilket dog ikke betyder, at vi skal undvære Jørgen som
inspirerende igangsætter af laugets musikalske virke. Den ny bestyrelse har "ansat"
Jørgen som musikdirektør med ansvar for såvel udespil som laugsaftener.
Ida Soer Johannessen, oldermand

Referat fra generalforsamling i Roskilde Spillemandslaug
28. marts 2015
1. Gammel Dansk og 1 Enkelt gik på omgang til de små glas. SKÅL! Velkommen!
2. Knud Kristiansen modtog jobbet som ordstyrer og meddelte, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt. Hans Ivar peget ud som referent.
3. Stemmetællere: Vidar og Flemming valgtes.
4. Jørgen Jørgensen kommenterede udsendt årsberetning. 7. juni 2015 skal lauget igen spille i
Aldershvileparken. Lauget har fået meget ros for spil til dans. Beretning godkent med
klapsalve. Tak til Jørgen!
5. Maiken gennemgik det udsendte reviderede regnskab. Ingen kommentarer til dette. Klappet
til godkendelse!
6. Så var der kaffe og Maikens hjemmebag, som udløste store rosende ord. Kl. 15 39
proklamerede Knud 3 minutter. Og så var vi i gang igen!
7. Indkomne forslag kom vi hurtigt igennem, for der var ingen! Men åben debat, ja, så var der
ikke stille i meget lang tid:
Jørgen Sten åbnede med et spørgsmål: har andre laug et blad som vores Lirekassen? Det er
smart at få det udsendt elektronisk, og stor tak til Iben for redigeringen. Han nyder at have en
frisk Lirekasse liggende på natbordet. Mangler dog ytringer fra medlemmerne om dette og
hint. Mette: skriv f.eks. om udviklingen af instrumenter.
Dorthe: talte for en gentagelse af Skovturen. Jørgen J.: har været taget op i bestyrelsen,
evt. weekendarrangement. Ellen: hvad med en 1-dags tur til Tadre Mølle? Iben: bedst med
en 1-dags tur.
Leif: omtalte laugets nodebog, som den var for 20 år siden, melodierne var delt op, der var et
stikordsregister. Og så var det gode melodier, der sad i mappen. Maiken: har den gl.
nodebog. Jørgen Sten: jeg er en af de gamle, som trykte nodemappen, den allerførste
nodebog, har brugt systemet i 40 år. Hold den ajour på Folkets Hus spillebog. Opfordrer
bestyrelsen til at vedligeholde den digitale. Jørgen J: jeg digitaliserede straks alle melodier,
stabiliserer vores repertoire, Hans Jørgens udespilmelodier ligger der. 358 melodier er sjove at
spille!
Kirsten M.: et sidespring: lavede sammen med Birthe H. en dansemappe, så spillefolk kunne
vide, hvad man danser til hvilke melodier.
Leif: har spillebog udgave no. 1. Der er stor forskel på Havnemelodierne og de på
Kildegården.
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Maiken: til Kirsten: kan kopiere dansemappe.
Ida: ingen ulempe med forskellige melodier Havn kontra Kildegård. Kristian Søe: det drejer
sig om melodier, som er gode at spille og ditto danse.
Hans Jørgen: danselauget bliver mindre og mindre. Problemer med for mange svenske
danse. Folkedansere vil gerne have danske danse. Jørgen Sten: anarki! Onsdagsværtordningen er startet for mange år siden. Onsdagsværterne står frit for at vælge melodier. Forspilleren står for melodierne. Mette: der er også mange, der gerne vil danse svensk. Kirsten
M.: ja, nogen kan godt lide moderen, andre datteren!
Ida: tankevækkende, at der er mange flere på havnen end på Kildegården. Mette: til Havnen
kommer de fra forskellige foreninger. Hans Ivar: om sommeren holder mange folkedanserforeninger lukket; hvis dansere får lyst til en svingom, smutter de en tur til Havnen, som
sikkert er det eneste bud langt omkring. Om vinteren får de dans nok derhjemme og slipper
for en lang mørk, kold og måske snefyldt køretur.
Hans Jørgen: der er ikke det samme go i folk mere på dansegulvet. Birthe: vi er blevet
ældre, fra starten var det unge mennesker.
Kirsten M.: Havnen og Kildegården kan ikke helt sammenlignes.
Jes: har man spurgt folkedanserne?
Ida: Kildegården føles lukket for udefra kommende.
Maiken: bestyrelsen taler med folkedanserne.
Jørgen Sten: danserne påvirker repertoiret.
Mette: tidligere havde vi store dansehold, nu kommer der ingen nye. Iben: i Lirekassen står:
alle kan være med, både dansere og spillere.
Flemming: værterne bestemmer grupperne til aftenens dans.
Birthe J.: bevar for guds skyld Havnedansen.
Leif: folkedansere er et uddøende folkefærd. Oasen på Havnen + et par andre vil bestå. Der er
lukket et folkedanserlaug om året, de senere år.
Jes: hvad med lokaler fremover? Mette og Ida: har fremført lokaleønsker overfor kommunen,
der arbejdes på sagen frem til 2018-19. Jørgen J.: se på kommunens nyhedsbrev ang.
Kildegården, hvordan planerne forløber.
Ida: hjemmesiden er ikke meget værd for øjeblikket.
8. Kontingent uforandret 2016: godkendt!
9. Ny oldermand! Jørgen Jørgensen ønsker at stoppe som oldermand, men vil gerne fortsætte
som bestyrelsens musikdirektør, som skal tage sig af alt vedrørende laugets spil: forspiller,
lede laugsaftenerne, herunder aftale med undervisere, aftale med udespilsarrangementer, kort
sagt alt, hvad der har med musikken at gøre. Bestyrelsen foreslår Ida Johannesen som ny
oldermand, formand for bestyrelsen, som tager sig af det administrative arbejde. Leif: foreslår
Ida som oldermand. Konstellationen godkendes af generalforsamlingen. Maiken: takkede
Jørgen for veludført oldermandshverv med en flaske.
10. Olle udtræder af bestyrelsen. Maiken takkede Olle for hans arbejde i bestyrelsen gennem
17 år og overrakte et par flasker. Ingen nye meldte sig som kandidat til en bestyrelsespost.
Bestyrelsen består nu af: Ida – Maiken – Mette – Hans Ivar og suppleant Marianne.
11. Ingen valg af ekstra suppleant.
12. Birthe J. fortsætter som revisor. Og Svend som suppleant.
13. (Evt.) Jytte: Optimisterne mangler et klaver, som Judith kan se hen over, måske indkøb
af nyt klaver kan komme på tale? Jørgen J.: har talt med pedellen ang. køb, så et nyt skulle
være undervejs.
Jørgen J.: jubilæer! Datoer for foreningernes start.
Kirsten M.: har flere årgange af gamle Lirekasser. Er nogen interesseret, eller hvad gør vi
med dem?
Jørgen Sten: 1. spillemandsstævne 1976. Torben Ejersbo kender måske dato for
Spillemandslaugets start. Birthe J.: der er skrevet om det i ”Bogen”. Jørgen J.: på YouTube
kan høres og ses fra 1. stævne i 1976.
Jes: gl. dage ture til Frilandsmuseet, kan det genoplives?
Maiken: input til datoen for Laugets start. Jørgen J.: verificerer datoen.
Hans Jørgen: folkedanser-jubilæum sep. Måske skal lauget spille, så fællesjubilæum? Per:
bedre med 3 jubilæer end 1 samlet. Jørgen Sten: det er to forskellige grupper, Danselaug og
Spillemandslaug. Marianne: måske bedre med en sammensmeltning af de to grupper. Hans
Jørgen: alle er jo med i Stævnet. Iben: Spillemandslauget kan kobles på Stævnet ang.
jubilæum. Kirsten M.: løbet er kørt for i år, men kan kobles på i 2016.
Birthe J.: i gamle dage var der mange foreninger startet op, men er nedlagte igen eller
indlemmet i Lauget.
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Knud K.: skal vi starte nedtælling til at slutte generalforsamlingen. Maiken: nu har vi hørt
mange synspunkter. Jes: hvad bliver konklusionen? Maiken: vi arbejder videre på sagen i
bestyrelsen. Knud K.: nedtælling til afslutning. Generalforsamlingen er slut! Tak for god ro og
orden! Jørgen J: tak til Knud for dirigentjobbet.
32 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Ref.: Hans Ivar
(Underskrevet af Hans Ivar Christophersen, referent, og Knud Kristiansen, dirigent. Det
underskrevne dokument kan ses hos bestyrelsen.)

Arven efter Helle Valentin
Helle (som lærte Lene og mig - og mange andre - at danse) døde i 1997 og efterlod
sig både LP-plader og bøger med noder. Hendes mor overlod dette til Roskilde
Spillemandslaug efter Helles død, og det har været i laugets varetægt lige siden. Nu næsten 20 år efter - har Jørgen Jørgensen fundet nodebøgerne frem, og vi er blevet
spurgt, om vi vil opbevare dem. Det har vi sagt ja til. Hvis andre har interesse i at se
bøgerne, kan de lånes hos os.
Samlingen omfatter:
Og dansen den går … 13 danske folkeviser. Flemming Lundahl.
Svenske Låtar, Skåne - Bind 1, 2, 3, og 4.
Sörmdalslåten 1971 til 1975.
Brændekilde Folkemusiklaug.
50 Kontradanser ur Baron Fredrik Åkerhjelms Dansbok 1785.
Skånsk Folkton. 75 skånelåtar arrangerade för 2 eller 3 fioler.
Den Långe Dansen.
Nabolaget. Notehefte – 15 gammaldanslåter fra Sverige, Danmark og Norge.
22 Bornholmske Folkedanse.
De fynske bondedanse.
Beskrivelse & noder til Thydanse 2.
Lene Meinertz og Jørgen Sten Andersen, jsa@jyllingesyd.dk, 61 60 01 03.

Roskilde Folkedanserlaug
Generalforsamlingsballet - tak
Tusind tak til alle medlemmer i Lirum Larums fire foreninger, der bidrog til, at vi
havde endnu en fornøjelig danseaften ved generalforsamlingsballet lørdag den 28.
marts på Kildegården.
Aftenen startede med fællesspisning, og vi hørte dertil også en flyvende sang, der fløj
rundt og rundt … komponeret og sunget med swing og på rim af Vidar.
Derefter spillede to meget veloplagte orkestre til dansen. Først Roskilde
Spillemandslaug ved forspiller Jørgen Jørgensen. De fik en meget velfortjent tak for
deres spil med overrækkelse af den ikke-eksisterende hæderspris "De gyldne
barnedansesko" for den rivende udvikling af Roskilde Spillemandslaugs spil med
dansemusik, som oldermand Jørgen har stået i spidsen for. Vi i Roskilde
Folkedanserlaug ville - såfremt vi havde denne ikke-eksisterende pris - have overrakt
den som anerkendelse til Jørgen og orkestrets musikere for det gode resultat, der kan
høres i dag, når orkestret spiller til dans. Dette er vi meget glade for, og på opfordring
af danserne sluttede talen med et stort hurra til Jørgen og Roskilde Spillemandslaug
med et ønske om, at deres fremragende dansemusik fortsætter i mange år.
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Derefter spillede trioen
Svøbsk til dansen, og vi fik
mange fine dansemelodier,
som vi sjældent hører i
Roskilde. De leverede
fremragende dansemusik,
med rytmesans, nerve og
spilleglæde, og der var stor
aktivitet på dansegulvet
hele aftenen. Endelig skal
nævnes, at vi fik en dans til
noget så sjældent som en
dansk polska "Hindsholm",
der selvfølgelig var skrevet
af Jørgen Dickmeiss.
Theis Langlands (t.v.), Jørgen Dickmeiss og Maren Hallberg.

En sjældent varm og munter tale fik vi, da Roskilde Folkedanserlaugs eks-kasserer
Jørgen Jensen fortalte om alle de formænd, han havde slidt op på de 17 år med
kasserer-erhvervet, og ved de 22 år, han har siddet i bestyrelsen. Derefter fik Jørgen
af bestyrelsen overrakt en buket blomster til konen og et par flasker vin som tak for
det store frivillige hverv, han havde bidraget med som en skattet og afholdt person
igennem de mange år. Jørgen fortalte, at han var blevet formand i en anden stor
forening, og at han fortsætter som kasserer i stævnegruppen. Tusind tak, Jørgen, for
dit store arbejde.
Således havde alle nydt samværet på denne fine aften, der var udsprunget af, at
oldermand Jørgen syntes, at han lige trængte til at høre et professionelt orkester til
generalforsamlingsballet. Tak til spillemandslaugets kasserer Maiken, der betalte
honorar til Svøbsk for oldermand Jørgens fremragende idé.
Jens Markvard, folkedanserlauget

Referat af generalforsamling i Roskilde Folkedanserlaug
lørdag den 28/3 2015 på Kildegården
Mødt var Jens, Jørgen, Dorte, Lisbeth, Kaare og Kate.
Til ordstyrer valgtes Lisbeth Due Andersen. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
Formanden aflagde beretning (se næste side). Beretningen blev debatteret og godkendt.
Bestyrelsen fik ros af oldermanden.
Regnskabet blev fremlagt af Jørgen. Det blev debatteret og godkendt.
Der er ingen indkomne forslag.
Valg:
Formand ikke på valg i år.
Kasserer: Jørgen Jensen genopstillede ikke. Jens takkede Jørgen for det store arbejde, han har
bidraget med i de mange år i foreningen (17 år som kasserer og bestyrelsesmedlem i 22 år)
(se mere om tak til Jørgen i teksten om det afholdte generalforsamlingsbal).
Kate blev valgt som ny kasserer. Desuden vedtog generalforsamlingen, at der indkøbes 1 stk.
Officepakke og det fornødne forbrug af farvepatroner til den nyvalgte kasserer. Jørgen lovede
at være supporter.
Valg af fem bestyrelsesmedlemmer: Dorte og Anne-Lise genopstillede og blev valgt.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at konstituere sig med yderligere tre
medlemmer.
Revisor: Anne genopstillede og blev valgt.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde en revisorsuppleant.
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Evt.:
Det blev drøftet, hvordan vi får flere medlemmer.
Endvidere var der forslag og debat om, at bestyrelsen:
- nedsætter et udvalg, der arbejder med en ny info-pamflet/-flyer, der også kan benyttes til
medlemshvervning i 2015.
- evt. tilbud om en dansementor til nye medlemmer.
- skriver til tidligere medlemmer, evt. også om, at de kan medvirke med støtte som
dansementorer.
- opfordring til danseinstruktion ved den 1. onsdagsaften i måneden, med info herom til
månedsværterne via Kristian Søe (så det indgår i deres valg af orkestre til første del af den 1.
onsdagsaften i måneden).
- generalforsamlingen henstillede, at foreningen indmelder sig i Folk Danmark.
Generalforsamlingen slut. Formanden takkede for et godt og konstruktivt møde.
Således foregået / Kate Larsen (afgået sekretær)
Formandens beretning for år 2014
Bestyrelsen: Folkedanserlaugets bestyrelse konstitueredes med Anne-Lise Rasmussen, Dorte
Sandal og Jette Boysen som bestyrelsesmedlemmer, Kirsten Jørgensen som næstformand,
Kate Larsen som sekretær, Jørgen Jensen som kasserer og Jens Markvard Andersen som
formand. Vi har afholdt enkelte bestyrelsesmøder privat, suppleret med nogle kortere
bestyrelsesmøder på onsdagsaftenerne på Kildegården.
Arrangementer: Lauget var vært ved generalforsamlingsballet på Kildegården, startende med
fællesspisning. Først spillede Roskilde Spillemandslaug op til dans. Derefter fortsatte spillelærerne Kirstine Sand og Peter Eget m.fl. Det var spillemandslaugets tur til at betale for
musikken til ballet. Orkestret var bestående af de unge undervisere fra spillemandslaugets
månedlige laugsaftener, og dette sikrede, at vi alle havde en fin danseaften.
Dobbeltballet på Hotel Prindsen i februar var helt booket op med 98 gæster til middagen og
139 dansegæster. Jæ’ Sweevers og RejseOrkestret spillede til dans, og alle nød den gode
musik.
Vi deltog i en festaften med norsk og dansk folkedans ved Byttomfoten-folkedansernes (fra
Oslo) 10-års jubilæum på Hotel Prindsen den 21. juni. Vi havde aftalt, at vi kunne deltage med
25 danske dansere. Roskilde Spillemandslaug og Knuds venner og en norsk hardangerfelespiller sørgede for den festlige dansestemning, og sammen med de 20 norske dansere havde
alle en storartet oplevelse med norske og danske danse og ikke mindst med Sønderborg
Dobbeltkvadrille.
Der har været mange gode arrangementer i løbet af året, som vi har deltaget i. Sammen med
Roskilde Spillemandslaug deltog vi med et danseindslag ved et internationalt danseevent via
Åben Dans på Musicon, og med Knuds venner ved Maritime Dage på Roskilde havn. Endvidere
bidrog vi med dans i et vandreteater sammen med både amatør- og professionelle skuespillere, hvor amatører fra Optimisterne spillede. På INSP i oktober deltog vi i et danseevent i
Syng Dansk-ugen, Ramsø Spillemandslaug spillede, og vi fik de unge gymnasieelever med i
dansen.
Lidt logistikarbejde med madbestilling hos Café Knarr til danserne ved Havnebandens sidste
onsdagsaften om sommeren på Tunet på Vikingeskibsmuseet. Ved den gode afslutningsdanseaften glimrede solen også med en smuk solnedgang. Dette markerede på bedste vis, at
orkesterleder Knud Kristiansen i løbet af sommeren havde budt mange på mange gode
onsdagsdanse med 200–300 deltagere, som alle med glæde ser frem til at fortsætte til næste
år med største iver.
Åbningsballet i september blev igen afholdt i lokalerne på Kildegården. Efter fællesspisning
med ca. 50 deltagere var der dans med 65 dansere til Roskilde Spillemandslaug, der spillede
med et sikkert dansetav. Hovedorkestret var Andreas Tophøjs trio, der bidrog til aftenens
forrygende varme stemning med en enestående indsats fra Andreas Tophøj, Michael Graubæk
og Peter Eget.
Fællesballet på Østervangsskolen i november med fællesspisning og dans til skiftende orkestre
blev igen afholdt i samarbejde med de øvrige lokale folkedanserforeninger. Igen var Roskilde
Spillemandslaug med.
Onsdagsaftenerne i december (som vi stod for) havde i år igen et indslag med instruktion i
traditionsdans ved Anders Christensen, til spil ved Poul Bjerager. Vi har en aftale med Anders
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om at gentage dette. Da julen igen stod for døren, sluttede vi årets sidste onsdagsaften af
med spil af Frøbergspillefolkene.
Fremtid: I år 2015 planlægger vi at fortsætte med de sædvanlige arrangementer og med
hovedvægt på markering af laugets 40-års jubilæumsarrangement med middag og dans på
Hotel Prindsen den 19. september 2015.
Desuden vil vi gennemføre en kampagne for at få flere til at tegne medlemskab i Roskilde
Folkedanserlaug, så vi kan fortsætte med at udvikle og afholde folkedansearrangementer i
Roskilde by.
Vi fortsætter med at udvikle vore traditionelle balarrangementer, så danseaftenerne fortsat
afspejler den danseglæde, der er for dansere i alle aldre i Roskilde Folkedanserlaug, og vi vil
gerne dertil fortsat modtage feedback og gode ideer fra vore medlemmer.
Vi fortsætter i år 2015 med at deltage i planlægningen af det årlige Fællesbal (sammen med
de andre lokale folkedanserforeninger), der afholdes den 21. november på Østervangsskolen så vi i samarbejde med Roskilde Spillemandslaug forhåbentligt kan medvirke til, at rammerne
fremover mere bliver med fokus på dansesamværet med familie- og pardanse.
Tak for hjælp og opbakning: Til webmaster Per Søgaard, for drift af foreningens
hjemmeside ved at holde den opdateret med vore arrangementer osv.
Til Iben Gaarde-Nissen for redigering af vores indlæg til medlemsorganet Lirekassen.
Til revisoren Anne Pedersen, som i år 2014 også har bidraget med PR-arbejde.
Til æresmedlem Lisbeth Due Andersen, ordstyrer ved den årlige generalforsamling.
Til Kristian Søe for det store arbejde med administration af onsdagsaftenerne på Kildegården.
Til Mette Vedfelt for samarbejdet om Sønderhoningdagen med Dobbeltbal m.v.
Og ikke mindst en stor tak til oldermand Jørgen Jørgensen for den ypperlige dansemusik fra
Roskilde Spillemandslaug.
Tak til alle de hjælpsomme personer for praktisk hjælp, vi har fået ved arrangementerne med
salg af billetter, kagebagning, kaffebrygning og til- og afrigning af salen m.m. i år 2014.
Tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for den store arbejdsindsats, I hver især har ydet ved at
alle fællesbeslutningerne er forberedt, realiseret og evalueret.
En særlig tak: En stor tak til kasserer Jørgen Jensen, der har siddet i bestyrelsen i mere end
22 år. Jørgen har været en kompetent og afholdt kasserer i 17 år. Han har nu valgt at prøve
nye aktiviteter. Jørgen har haft en betydelig kontakt med Roskilde kommune, og alle har haft
stor tillid til hans store rolige overblik. Som formand har jeg trygt støttet mig til Jørgens gode
råd.
Tak til næstformand Kirsten Jørgensen og til Jette Boysen, der til generalforsamlingen i 2015
har valgt at udtræde af bestyrelsen.
Jens Markvard Andersen, formand Roskilde Folkedanserlaug

Folk Roskilde
Dreamers’ Circus & Den Danske Strygekvartet
Fredag den 29. maj kl. 20
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 175 kr.+ gebyr
Dørsalg: 200 kr. Ungepris: 50 kr.
Det er næppe nogen overdrivelse at sige, at Dreamers' Circus og Den Danske
Strygekvartet er blandt de mest succesfulde ensembler på den danske musikscene
netop nu. Dreamers' Circus er et folkemusikband, Den Danske Strygekvartet kommer
fra den klassiske musikverden, men de to grupper har nu blandet blod og skabt et
unikt projekt, hvor folkemusikken og den klassiske musik mødes og brydes.
Den danske folkemusikscene har i de senere år oplevet en renæssance, og
Dreamers' Circus har i høj grad stået i centrum af denne. Trioens drømmende
univers er stærkt forankret i den nordiske folkemusiktradition, men udsynet er globalt
og fornyende. Debut-albummet A Little Symphony fra 2013 høstede store
anmelderroser, og gruppen blev behørigt belønnet med hele tre Danish Music Awards
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ved DMA Folk 2013. Også internationalt har gruppens talent vakt opsigt, bl.a. i
forbindelse med en optræden i Sydney Opera House i 2013. Dreamers’ Circus har
netop udgivet en ny cd: Second Movement – Strygekvartetten medvirker på to af
numrene – endnu en absolut topscorer.
Den Danske Strygekvartet har ligeledes markeret sig solidt på verdenskortet. Den
anmelderroste strygekvartet har vundet adskillige internationale konkurrencer, og den
er fast gæst i store koncerthuse verden over. De fire musikere er alle stærke
instrumentalister, og sammen besidder de en særlig evne til at gøre den klassiske
musik levende. Den Danske Strygekvartet har flere klassiske udgivelser bag sig, og i
2014 udgav de albummet Wood Works med nordisk folkemusik, som i januar 2015
vandt P2-prisen, som bedste cd.

Dreamers' Circus og Den Danske Strygekvartet har igennem flere år kredset om
hinanden. Lejlighedsvis har de spillet sammen, og appetitten er blevet vakt til at
skabe et mere permanent projekt, hvor mødet mellem folkemusikken og den klassiske
musik udforskes. Publikum vil opleve det bedste fra begge verdener - en klassisk
dybde og perfektion, en folkemusikalsk udtrykskraft og frihed. Drag med på en
uforglemmelig drømmerejse med to af Danmarks mest spændende orkestre lige nu.
Det er en god idé at købe billetter i forsalg – salget er allerede godt i gang!
Rune Tonsgaard Sørensen: violin - Frederik Øland: violin - Asbjørn Nørgaard:
bratsch - Fredrik Sjölin: cello - Ale Carr: cittern - Nikolaj Busk: klaver og harmonika.

Roskilde Spillemandsstævne
Jubilæum
Hvornår? Fredag den 31. juli + lørdag den 1. august + søndag den 2. august.
Det er stævne nr. 40 - altså jubilæum! Vi er godt i gang med planlægningen, og vi
glæder os meget til dette ekstra festlige stævne.
Hvor? Fredag og lørdag på Kildegården. Søndag i Folkeparken. (Vi har store telte til
eventuelle byger. Hvis det siler ned, er vi på Kildegården).
Hvad? Fredag aften bal. Lørdag formiddag fylder vi først byens gågader med glade
toner, om eftermiddagen er der workshops (både spil og dans), dernæst matinékoncert (gratis), festmiddag og bal. Søndag indmarch og koncert i amfiteatret (delvis
med lydanlæg) - og hele dagen buskspil, sang og skovtursstemning!
Hvem? Følgende er programsat: Spillemandslauget Østjyderne - Skäggmanslaget (S)
- Ramsø Spillemandslaug - De Vestsjællændere - ROD - Rejseorkestret - Helle Eble
Cleary med venner - Roskilde Spillemandslaug. Forvent et par navne mere.
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Stor tak til stævnets sponsorer: Roskilde Kommune - Tuborgfondet - Fondet for
Dansk-Svensk samarbejde - Rejseorkestret - Gadstrup Blomster - Kongebakkeslagteren.
Skäggmanslaget
fra Dalarna fra venstre:
Wille Grindsäter,
Thore Härdelin og
Bengt Lindroth.

Stævnemelodierne er: Første August (indmarch) - Thore Härdelins schottish Tellings hopsa. Find noderne via www.spillefolk.dk, Nodesamling (Første August er en
sønderhoning).
Vi arbejder på højtryk med programmet og alt det praktiske. Stævnets hjemmeside,
som du finder via www.lirumlarum.dk, bliver snart opdateret med info om
spillegrupperne og med program, priser osv.
Husk at stævnets A6-løbeseddel ligger til fri downoad på hjemmesiden. Tak hvis du
tager nogle stykker med, når du skal ud at spille eller danse rundt omkring.
Sidst, men ikke mindst: Vi kan godt bruge flere hjælpende hænder til dette store
arrangement. Henvend dig til Hans Ivar og fortæl, hvad du er god til (hichr@mail.dk,
21 22 45 93). Husk at hjælpere får fribillet til stævnet.
Mange hilsener fra stævnegruppen

Spillemandslauget Østjyderne.
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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 Ida Soer Johannessen, oldermanden@yahoo.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),
katelarsen13@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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

