Lirekassen
Juni 2015
Denne gang er der indlæg fra:
 Onsdagsaftener
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Folk Roskilde
 Roskilde Spillemandsstævne
MAJ
Onsdag
Onsdag
Fredag

20.
27.
29.

JUNI-JULI-AUGUST
Hver onsdag
Søndag
7.6.
Lørdag
13.6.
Lørdag
20.6.
Fre.-lø.-sø. 31.7.2.8.

Onsdagsaften
Onsdagsaften
Dreamers's Circus & Den Danske Strygekvartet

Onsdagsaften på Museumsøen, Roskilde Havn
Aldershvilestævnet
Dans på havnen
Norsk-dansk aften
Roskilde Spillemandsstævne

Folk Roskilde

Havnebanden
Maritime Dage
Folkedanserlauget

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. Havnebanden spiller under ledelse
af Knud Kristiansen (knudkristiansen@mail.dk). Se repertoiret i maj-Lirekassen eller
på www.spillefolk.dk under Nodesamling / Repertoirelister / Roskilde Spillemandslaug.
Vikingeskibsmuseets café ved
tunet 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.
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Månedsværter efteråret
September Flemming Rosenberg, 36 75 19 38
Oktober
Spillegruppen Optimisterne v/ Ernst Colding, 25 72 12 04, og Jette Roed
Rasmussen, 41 44 58 30
November Peter Roos, 50 56 24 03 / 46 37 24 02
December Folkedanserlauget v/ Jens Markvard, 43 62 12 13
Kristian Søe Højberg, koordinator

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaftener
Mere end 40 laugsmedlemmer havde trodset det fine forårsvejr og var draget til
laugsaften på Kildegården 6. maj. Vinterens sidste laugsaften blev ledet på bedste vis
af Kevin, og vi fik prøvet at spille uden rytmegruppe – imens blev rytmegruppen
undervist af Rasmus Zeeberg.
Vi får nu en pause frem til 2. september i laugsaftenerne, hvor vi i stedet skal hygge
os med havnedansen – i år på et fint nyt dansegulv!
Tak til Jørgen Musikdirektør for en fin laugssæson.

Udespil
Ud over havnedansen skal lauget også spille på Aldershvilestævnet søndag den 7.6.
kl. 16.15 på den store scene (se www.gladdans.dk) samt på Hotel Prindsen lørdag
den 20.6. (se nærmere under Folkedanserlauget i denne Lirekasse).
Men ikke mindst har vi jo stævnet – i år for fyrretyvende gang. På grund af jubilæet
starter stævnet allerede fredag aften. Vi spiller lørdag aften kl. 20-21. Programmet for
stævnet vil snart kunne læses på hjemmesiden.

Jubilæum
Til efteråret er det så danselaugets tur til at jubilere – men det kan I læse mere om
under nyt fra Folkedanserlauget.
Roskilde Spillemandslaug når først de 40 år i 2016 (vist i februar). Vi mangler folk,
der har lyst til at planlægge dette jubilæum – det kan enten være ”på dagen” eller i
form af et sommerarrangement – det er op til planlæggerne. Kontakt bestyrelsen,
hvis du har lyst til at være med til at planlægge.
Rigtig god sommer
Ida, oldermand
OBS! Husk at indlæg, der ønskes bragt i Lirekassen under Roskilde Spillemandslaug,
skal sendes til oldermanden@yahoo.dk senest den 5. i måneden.

Roskilde Folkedanserlaug
Havnedansen
Onsdagsdansen er fra første onsdag i juni til sidste onsdag i august flyttet ud på tunet
på Museumsøen ved Vikingeskibsmuseet. Havnedansen starter kl. 19.30 og slutter
ved solnedgang (ca. kl. 22). Der danses folkedans til Havnebanden ved Knud
Kristiansen som orkesterleder.

3
Kom og vær med i dansen på det nye 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. Fri entré.

Aldershvilestævnet
Søndag den 7. juni kl. 10-18 i Aldershvile Slotspark ved Bagsværd sø. Fri entré.
Dans til Roskilde Spillemandslaug kl. 16.15–17.00.
Læs mere via www.gladdans.dk

Maritime Dage

Roskilde Havns Venner afholder Maritime Dage i weekenden 13.-14. juni kl. 11-17.
Få en times skippervalse m.v. til årets forårsdanse ved spillemandsorkestret Knuds
Venners lørdag den 13. juni kl. 13–13.45 i havneteltet på kajen.
Det er her vi har muligheden for, at laugets dansere m. fl. 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
Lørdag den 20. juni i Guldaldersalen på Hotel Prindsen.
I anledning af, at den norske folkedanserforening Go'foten fra Oslo har valgt at
komme til Danmark i år, vil vore kontaktpersoner Else og Idar gerne gentage sidste
års danseaften på Prindsen, som vi havde med Byttomfoten, med endnu en norskdansk folkedanseaften – og denne gang med Go'foten.
Program:
Kl. 18 Norsk–dansk festmiddag på Hotel Prindsen (tilmelding nødvendig, se nedenfor)
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 store dansemelodier
ved orkestret Knuds Venner.
Vores kontaktpersoner Else og Idar fra Go'foten skriver:
Kjære Jens og andre kjente i Roskilde!
Det er alltid en glede å høre deg. Helt enig, vi tar Sønderborg dobbelkvadrilje som
sist! Vi overveier også å lære dere en rekkedans fra Namdalen i Norge, nemlig
Seierstad-hopsa. Dansen går i polkatakt. Vi gleder oss!
Vennlig hilsen - For Go'foten
Else og Idar
Dvs. at vi igen bliver ca. 30 danske dansere + musikere og ca. 25–27 norske dansere
og 1 musiker på hardangerfele (Norges nationalinstrument).
Selvfølgelig skal vi som sidste år vise nordmændene sønderhoningdans, rask m.v.
Aftenen byder nok på flere overraskelser.
30 danske dansere og alle aftenens musikere må komme gratis med.
Tilmelding af dansere til dansesekretær Dorte Sandal eller Jens Markvard ved
onsdagshavnedansen inden den 18. juni eller ved mail til jensmarkvard@gmail.com
Mulighed for tilmelding til norsk–dansk festmiddag kl. 18 på Hotel Prindsen.
Menu: Suppe, salat, hovedret, ost og sødt. Pris 225 kr. eksklusiv drikkevarer.
Bord bestilles inden fredag den 5. juni kl. 12 hos Hotel Prindsen på tlf. 46 30 91 00.
Venlig hilsen
Go'foten og bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug, Jens Markvard Andersen
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40-års jubilæumsfestdag
I anledning af, at Roskilde Folkedanserlaug blev stiftet i år 1975, fejres dette
jubilæum lørdag den 19. september med et stort festprogram:
Dans på Stændertorvet
11.00–11.30 Dans med Roskilde Folkedanserlaug og byens turister m.v. med
orkestret Knuds Venner
11.30 Åben spilleliste for buskspil med dans
Festmiddag på Hotel Prindsen
18.00 Jubilæumsfestmiddag på Hotel Prindsen (herunder sang ved Perry Stenbäck).
Menu: Suppe, salat, hovedret, ost og sødt. Bord bestilles på Hotel Prindsen, tlf.
46 30 91 00, inden torsdag den 10. september (maks. deltagerantal til
middagen er 60 personer). Pris 225 kr. eksklusive drikkevarer.
Bal i Guldaldersalen
19.30 Entréen åbner til Guldaldersalen på Hotel Prindsen, og Perry synger på trappen
20.00 Roskilde Spillemandslaug. Dette orkester spiller i dag - under ledelse af
musikdirektør Jørgen Jørgensen - med en dejlig dansepuls, der inspirerer den
gode danserytme hos danserne.
20.50 Sang ved Perry Stenbäck med Cornelis Vreeswijk och andra visor fra 70-erne.
21.00 Festtale ved borgmester Joy Mogensen.
21.10
Rejseorkestret. Det er helt unikt,
at vi her i Roskilde har Danmarks
ældste spillende folkemusikorkester,
Rejseorkestret, og at Roskilde
vedblivende byder på et så rigt og
levende folkedanser- og
folkemusikmiljø.
22.00

Embla danser performancedans.
Denne unge dansegruppe optræder
med en ny og spændende
danseopsætning under ledelse af
Rikke Rasmussen.

22.15 Michael Graubæks kvintet Bastard. Oplev dans og samvær, når den unge og
dygtige orkesterleder Michael Graubæk byder op til dans med nyfortolkninger
samtidig med, at rammerne i traditionen i dansk folkemusik fastholdes.
På en sådan 40-års jubilæumsaften vi vil således forsøge at trække et dansemæssigt
og folkemusikalsk perspektiv (nok langtfra en lige linje) fra Roskilde Folkedanserlaugs
begyndelse i 70-erne og frem til den folkedansemusik, der spilles i dag.
Den unge dygtige Perry Stenbäck, nu bosiddende i Jylland, vil under festmiddagen og
i pauserne synge sange med Cornelis Vreeswijk och andra visor som et kuriosum for
et tidsbillede, der både peger tilbage til den tid i 70-erne, hvor inspirationen fra den
svenske folkemusik var stor i den danske folkemusik, og peger fremad til denne
begavede folkesanger Perry Stenbäcks nytolkninger.
Denne festaften bliver med forrygende og svingende balmusik, så hele Roskilde by
svinger med. Derfor vil der kun være tid til tre korte taler: En velkomst fra formanden
for Roskilde Folkedanserlaug (JMA), en festtale af borgmester Joy Mogensen og en
tale fra medstifteren af Roskilde Folkedanserlaug, Poul Bjerager.
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Reserver datoen til årets største danseaften med årets bedste dansemusik fra tre
orkestre. Entré 100 kr.
Vel mødt!
Bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug, Jens Markvard Andersen, tlf. 43 62 12 13.

Stor tak for to nye dansemelodier
Til den udskrevne melodikonkurrence har der været den gode omstændighed, at der
er komponeret to dansemelodier. I denne overraskende situation har bestyrelsen
valgt at takke komponisterne til de to nykomponerede melodier og ligeledes bedt
Roskilde Spillemandslaug om at øve på begge melodier.
Vi har med den største glæde modtaget de to gode fødselsdagsgaver med to
dansemelodier fra Jørgen Sten Andersen og Judith Østergård Andersen, der hver har
komponeret en ny schottish. Hvor tit har vi i Lirum Larum været så heldige, at der
kan præsenteres to nye melodier på en 40-års jubilæumsfestdag.
Vi takker komponisterne officielt under festmiddagen på Hotel Prindsen lørdag den 19.
september, hvorefter melodierne vil blive spillet af Roskilde Spillemandslaug til dansen
i Guldaldersalen samme aften.
Roskilde Folkedanserlaug, Jens Markvard Andersen

Folk Roskilde
Efterårsprogrammet
Folk Roskilde kan allerede nu indvi jer i, hvad der er på programmet i efteråret. I kan
læse om de enkelte koncerter på www.folkroskilde.dk
Alle koncerter kan købes i
forsalg på
www.roskildebilletten.dk
Priser: 100 kr. + gebyr.
Billetter i døren 125 kr.
Unge under 25 år
/studerende 50 kr.
Husk at man som medlem får
25 kr. i rabat på billetten,
uanset om den er købt i
forsalg eller i døren (gælder
dog ikke ”ungebilletter”).
Dørene åbner ½ time før koncert-start.
Læg mærke til, at aftenkoncerter starter kl. 19.30!
Vi glæder os til at se jer!
Hilsen bestyrelsen
Torsdag den 3. september kl. 19.30: Scott Wood Band (SCO)
Torsdag den 17. september kl. 19.30: Mikael K og Klondyke Trio (DK)
Søndag den 4. oktober kl. 16.00: Phønix featuring Sangka (DK, Kina)
Søndag den 25. oktober kl. 16.00: Tupelo (IRL)
Søndag den 15. november kl. 16.00: Nordic (S)
Søndag den 13. december kl. 16.00: Dobbeltkoncert: Søren Korshøj Trio Christensen & Kanne Trio
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Roskilde Spillemandsstævne
Så er vi klar med programmet! Se nedenfor. Snart kan du læse om de enkelte
spillegrupper på stævnets hjemmeside via www.lirumlarum.dk
Stor tak til stævnets sponsorer! Se hjemmesiden.
Fredag den 31. juli på Kildegården
19.30 Ramsø Spillemandslaug
20.45 Nu og Da (Helle Eble Cleary m/venner)
22.00 Hovsa
Lørdag den 1. august i gågaderne og på Kildegården
10.30-13.00 Spillegrupper i byens gågader
13.30–14.45 Workshops: danseworkshop med Østjyderne (i ROAR's lokale) og
spilleworkshop for alle instrumenter med Østjyderne (i Bridgehuset)
Matinékoncert:
15.00 Præsentation af de to workshops
15.20 Glarmesterens Svende
16.00 Skäggmanslaget
16.40 ROD
17.15 Gennemgang v/ erfarne spillemænd af de tre stævnemelodier (1. august, Thore
Härdelins Schottish og Tellings Hopsa - se noder på www.spillefolk.dk)
18.00 Festmiddag med div. underholdning, bl.a. indslag af ROD
Bal:
20.00
21.15
22.30
23.45
01.00

Roskilde Spillemandslaug
Skäggmanslaget
Østjyderne
Rejseorkestret
Natcafé (i ROAR's lokale)

Søndag den 2. august i Folkeparken
10.00 Buskspil
13.30 Indmarch i amfiteatret og velkomsttale
14.10 Roskilde Spillemandslaug
14.40 Skäggmanslaget
15.10 Østjyderne
15.40 ROD
16.00 Fællesspil (stævnemelodier) med bl.a. Roskilde Spillemandslaug
Ændringer kan forekomme.
Søndag har vi store telte til eventuelle byger. Hvis det siler ned, er vi på Kildegården.
Mange hilsener og på festligt gensyn! - Stævnegruppen
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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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

