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Onsdagsaftener
Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 101 (1. sal, elevator i
bygningens vestende). Tid: 19.30-22.00. Fri entré. Alle er velkomne - både i
bunkespillet og på dansegulvet. Salg af drikkevarer og kage til rimelige priser.
NB: Ingen onsdagsaften den 2. september.
9. september
19.30 Bunkespil v/Jørgen Jørgensen: Adam og Eva i Paradis – Pouls firtur – Sekstur
fra Læsø – Svingkontra – Te ø fjá Sié – Den glade kobbersmed – Eriksmåla
Marknadsvals
20.00 Dobbelt Op
21.00 OlgaPolka
16. september
19.30 Bunkespil v/Jørgen Jørgensen: Oldermandens schottish – Flyv og skub kontra –
Hamborger svejtrit – Så vender vi a røv til a dør – Svensk maskerade –
Chinese breakdown - Hopsa
20.00 Kontra Otte
21.00 Frøberg
23. september
19.30 Bunkespil v/Jørgen Jørgensen: Drengenes march – Hej fi-de-li Nils Thamsen –
Og vil du ha min kone til rytter – Kirstine gik tit i lunden ene – Jydsk kontra –
Ottemandsdans Himmerland – Vals e. Groupa
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20.00 Nødebospillemændene
21.00 Ad Hoc
30. september
19.30 Bunkespil v/Jørgen Jørgensen: Den skæve march – Jakobsens rheinlænder nr.
1 – Dronningens dans – Gryderup tro – Alsinger sekstur – Schottish fra Blyberg
– Schottish fra Gjövik – Peder Kallestrups vals
20.00 Egen Stemning
21.00 Knud med Venner
Noderne til bunkespil findes på www.spillefolk.dk under Nodesamling, Repertoirelister,
Roskilde Spillemandslaug.
PS: Da jeg er alene om arrangementerne, ønskes hjælp til baren og i køkkenet.
Flemming Rosenberg Larsen

Månedsværter efteråret
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
Fra oldermanden
Så er sommeren ved at være ovre, og vi er klar til en ny sæson på Kildegården. Jeg
sidder her dagen efter et fantastisk 40-års jubilæumsstævne og føler trang til at sige
en kæmpetak til alle, der har været med til, at alt klappede på bedste måde til
stævnet. Som oldermand har jeg været inviteret med til stævnemøderne, og jeg vil
sige jer, at jeg er vildt imponeret over, så tjekket forarbejdet til stævnet har været.
Det er bare samarbejde, når det er bedst. Tusind tak til alle jer, der gennem året har
lagt store kræfter i, at stævnet kunne afvikles som planlagt, og at vi alle kunne få tre
herlige dages sammen med masser af skøn musik.
Når I modtager Lirekassen, er årets havnedans ved at være til ende for i år. Dejlig
tradition, som heldigvis også mange har nydt med spil og dans hen over sommeren.
Vi starter den ny sæson på Kildegården onsdag den 2. september med laugsaften,
igen i år med Jørgen ved roret. Vel mødt.
Ida, oldermand

Fra musikdirektøren
Efter at sæsonen
sluttede, har vi
spillet til Aldershvilestævnet og til
nordmænd, der
holdt jubilæumsfest på Prindsen, og
selvfølgelig spillede
vi til Roskilde
Spillemandsstævnes 40-års
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jubilæum. Alle steder har vi fået stor ros for vores måde at spille på. Vores
danserytme synes danserne er rigtig god og ikke mindst vores danseforløb - det er
vigtigt, at dansene kommer i en god rækkefølge.
På min YouTube-kanal www.youtube.com/user/11jorjor/videos kan I se og høre,
hvordan vi spillede til stævnet.

Laugsaften
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 (pånær i september).
Onsdag den 2. september. På denne første laugsaften i den ny sæson kommer
Kevin Lees, og temaet for denne aften er: Hvad er det, der gør en polka til en polka
og en vals til en vals osv.? Da der ikke er dans denne aften, behøver vi ikke tage
hensyn til et danseforløb, men kan fordybe os i ovennævnte.
Aftenens forløb er som følger:
18.30 – 19.30 Lauget spiller nedenstående program
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: Feragenvalsen
20.20 – 21.00 Vi fortsætter med aftenens program
21.00 – 21.10 PAUSE
21.10 – 22.00 Fortsat spil
Spilleprogrammet til denne aften: Fisken ligger på hviden sand – Hej fi-de-li Nils
Thamsen – Kom vo´sook – Bedstefars snaps – Hans Chr. Drog til stads – Kirstien gik
tit i lunden ene – Majas hambo – Polska/Hambo e. Anders Johnsson – En gammel
hopsa – Hopsa nr. 2 – Adam og Eva i Paradis – Fynbo efter Oldefar – Jakobsens
rheinlænder nr. 1 – Smedepolka – Storm – Oldermandens schottish – Schottis från
Blyberg – Schottis fra Gjövik – Judiths ny-schottish – Eriksmåla Marknadsvals –
Forkert vals – Vals efter Groupa – Ingers brudvals – Feragenvalsen.
Noderne findes på spillefolk.dk
Laugsaftener i resten af 2015: 7.10. – 4.11. – 2.12.

Udespil
Lørdag den 29. august kl. 12.30 skal vi spille på MUSICON til dansedag. Vi skal spille
en halv times opvisning sammen med danselauget samt 15-20 min. frit i området nærmere følger.
Lørdag den 19. september skal vi spille til folkedansernes jubilæumsbal, nærmere
følger. (Og se længere fremme i denne Lirekasse under Folkedanserlauget).
Jørgen Jørgensen, musikdirektør

Roskilde Folkedanserlaug
Norsk-dansk danseaften på Hotel Prindsen
En stor tak til alle, der medvirkede til, at det blev en festlig og fornøjelig danseaften i
Guldaldersalen på Hotel Prindsen den 20. juni.
Under spisningen takkede formanden fra Roskilde Folkedanserlaug Else og Idar for, at
deres initiativ fra sidste år med norsk-dansk danseaften i år kunne gentages sammen
med folkedansere fra Go'foten fra Oslo. Endvidere var der i talen en lille vignet om en
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nordmands vigtige bedrift og store arbejde med at registrere, beskrive og bestige
alle de fritliggende toppe og bjerge i Danmark, fra 3 m og til 170 m (i alt 117 stk.). I
år er dette vigtige materiale således udgivet i bogform i Norge og Danmark.
Musikerne i Roskilde Spillemandslaug og Knuds Venner sørgede for musikken til de
danske danse, og de havde et varieret danseprogram med. Den norske hardangerspillemand sørgede for, at danskerne kom sikkert i land til norsk dans. Dette skyldtes
selvfølgelig også danseinstruktionen fra Idar og Else til Sønderborg Dobbeltkvadrille
og en rækkedans fra Namdal, Sierstad-hopsa. Idar nævnte, at den sidstnævnte dans
blev indlært på rekordtiden 9 minutter. Dette siger mere om Idars effektivitet end om
hans udtrykte ros af danskerne snilde.

Alle fik således på denne aften en stor oplevelse, og størst var overraskelsen, da de
dygtige norske dansere sang et flerstemmigt korstykke, så Guldaldersalens gode
akustik blev fyldt helt ud.
I den norske dans var ekstranummeret med Røråspolsdansen en sikker succes, og da
aftenen sluttede, var alle glade for en storartet oplevelse. Tak til alle og især til Else
og Idar.
Trist er det, at vi nu må konstatere, at Hotel Prindsen er gået konkurs den 14. juli. Vi
håber, at der snart må findes nye kræfter, der kan fortsætte driften af hotellet, så den
smukke Guldaldersal igen kan rumme danseglæden i Roskilde by.
Jens Markvard, Roskilde Folkedanserlaug

40-års jubilæumsfestdag lørdag den 19. september
I anledning af, at Roskilde Folkedanserlaug blev stiftet i 1975, fejres dette jubilæum
med et stort festprogram.
Program på Stændertorvet
11.00–11.30 Dans med Roskilde Folkedanserlaug og byens turister m.fl. med
orkestret Knuds Venner
11.30 Åben spilleliste for buskspil med dans
Program på Himmelev skole, Festsalen
Adresse: Ollerupvej 5, 4000 Roskilde. Entré: 100 kr.
18.00 Festmiddag - herunder sang ved Perry Stenbäck, der under festmiddagen og i
pauserne vil synge sange af Cornelis Vreeswijk. Menu: Forret, hovedret og
te/kaffe + kage. Middag bestilles senest onsdag den 16. september på mail
jensmarkvard@gmail.com Pris 150 kr. excl. drikkevarer. Kaffe/te og kage, samt
drikkevarer (sodavand, øl og vin) købes i baren.
20.00 Roskilde Spillemandslaug under ledelse af musikdirektør Jørgen Jørgensen
spiller med en danserytme, der inspirerer danserne.
20.50 Sang ved Perry Stenbäck
21.00 Festtale ved borgmester Joy Mogensen
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21.10 Rejseorkestret med intro af
Roskilde kommunes kulturchef Birgit
Pedersen

22.00 Embla danser performancedans
med en ny og spændende opsætning af
Rikke Rasmussen

22.15 Michael Graubæks kvintet
Bastard byder op til dans med
nyfortolkninger, samtidig med at
rammerne i traditionen i dansk
folkemusik fastholdes.

00.30 Afslutning.
På en sådan 40-års jubilæumsaften for Roskilde Folkedanserlaug vil vi således forsøge
at trække et dansemæssigt og folkemusikalsk perspektiv - langtfra i helt lige linje
- fra Roskilde Folkedanserlaugs begyndelse i 1970'erne og frem til den dansemusik,
der spilles i dag.
Reserver aftenen til årets største danseaften med årets bedste dansemusik fra to
orkestre.
Vel mødt – hilsen bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug
Yderligere info: Jens Markvard Andersen jensmarkvard@gmail.com

Folk Roskilde
Scott Wood Band (SCO)
Torsdag den 3. september kl. 19.30 ( OBS! Tidspunkt!)
Dørene åbnes kl. 19.00
Forsalg www.roskildebilletten.dk 100 kr. + gebyr.
Billetter ved døren 125 kr. Unge/stud. 50 kr.
Et af de helt nye, spændende navne på den skotske folk-scene er bandet Scott Wood
Band. Bandet startede som en trio bestående af Scott Wood - super energisk og
ekvilibristisk ung piper, Mhairi Mackinnon på violin og Ron Jappy på akustisk guitar.
De har alle tre studeret på The Royal Conservatoire i Glasgow. Siden er bandet
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udvidet med Angus Tikka på bas og Mark Scobbie på trommer, hvilket bringer dem op
i toppen af skotsk folk-rock – på linje med Mànran og Skerryvore.
Frontfiguren, som også lægger navn til bandet, Scott Wood, er bare 20 år gammel (!)
og regnes lige nu for et af de allerstørste piping-talenter på den skotske musikscene.
Udover sit eget band turnerer han med bl.a. Mànran, Skerryvore og Red Hot Chili
Pipers.
Scott Wood Band’s debutalbum forventes udgivet i august, og koncerten i Folk
Roskilde er en del af bandets promotionturné.
Man kan med rette forvente en aften, hvor Folk Roskilde sætter skub i
efterårssæsonen med noget af det bedste, Skotland har at byde på.

Mikael K & Klondyke
(DK)
Torsdag den 17. september
kl. 19.30 (OBS! Tidspunkt!)
Dørene åbnes kl. 19.00
Forsalg
www.roskildebilletten.dk 100
kr. + gebyr.
Billetter v. døren 125 kr.
Unge/stud. 50 kr.
Mikael K står som én af de absolut bedste danske sangskrivere. Hans seneste album
Sange fra Nord udkom i maj 2014 og fik stribevis af anmelderroser i alle de store
dagblade, ligesom hans live-koncerter.
Sange fra Nord er en samling musikalske portrætter. Portrætter af levende personer,
der befolker den nordlige region af Danmark. Værket er således udkommet både som
musikalbum og som en omfattende fotobog med portrætter af de mennesker,
sangene handler om. Der er både sange om de stille eksistenser og de larmende
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personager. Sange om en bokser; en ølmand; en heks; en gøgler; en sømandsenke
og meget mere.
Ved koncerten i Folk Roskilde kommer Klondyke som trio bestående af:
Mikael K: sang, guitar, banjo & røverhistorier.
Anton Johannes Hejl: bas, kor, theremin m.m.
Marianne Lewandowski: trommer, percussion og kor.

Musikaftenskolen Lirum Larum
Lirum Larum for fuld musik
Vi starter nye hold i september.
Musik: Klaver, harmonika, violin, irsk violin, guitar (el. og aku.), kontrabas og el.bas,
blokfløjte, tværfløjte, klarinet, saxofon, trompet og alt i messing, trommesæt, irsk
tromme, sammenspil.
Sang: Kor og stemmetræning.
Dans: Dansk/nordisk folkedans.
Rytmik barn og voksen sammen:

Rekvirer program på
aftenskolelirumlarum@gmail.com
eller se www.lirumlarum.dk

Guitar folkemusik
Søndag den 13. september kl. 12.00 - 16.40
Lærer Mikkel Grue, 31 10 77 63
Pris: 225 kr.
Sted: Gråbrødre skole, lokale 29
Hold nr. 5348
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.

Folk-kvartetten Svestar
Søndag den 13. september kl. 14.00, Kildegården lokale 108, Helligkorsvej 5, 4000
Roskilde.
Svestar består af: Anne Roed Refshauge - sang, Marie Sønderby - klaver,
Kirstine Sand - violin og Kirstine Elise Pedersen - cello.
Anne fandt et 100 år gammelt brev fra sin oldefar, som han skrev til sin hustru og
sine 9 børn, da han lå mellem sine døde kammerater i 1. verdenskrig. Kvartetten blev
enige om at prøve at fortolke den menneskelige smerte, som lyser ud af brevet, til
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musik og sang. Det er der kommet en rørende musikalsk fortælling om krigens
betydning for mennesker ud af.

Historien serveres her i en nærværende og intim indpakning, der får os til lytte,
reflektere og forstå på en ny måde. I dag sender vi også unge mænd ud i krig, med
store menneskelige omkostninger til følge.
Efter koncert/foredraget vil der være debat om emnet.
Gratis adgang med tilmelding på aftenskolelirumlarum@gmail.com

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

