Lirekassen
Marts 2016
Denne gang er der indlæg fra:
 Onsdagsaftener
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Folk Roskilde
 Musikaftenskolen Lirum Larum
FEBRUAR
Onsdag
Torsdag
Lørdag

24.
25.
27.

Onsdagsaften
Mànran
Dobbeltbal
Violin
Harmonika

MARTS
Onsdag

2.

Onsdagsaften
Laugsaften
Niels Hausgaard
Onsdagsaften
Hans Theessink & Knud Møller
Generalforsamlinger
Generalforsamlingsbal

Onsdag
Torsdag
Lørdag

9.
10.
12.

Onsdag
Onsdag
Onsdag

16.
23.
30.

Folk Roskilde
Folkedanserlauget
Aftenskolen
Aftenskolen

Spillemandslauget
Folk Roskilde
Folk Roskilde
Spillemandslauget,
Folkedanserlauget,
Folk Roskilde

Onsdagsaften
Onsdagsaften
Onsdagsaften

Onsdagsaftener
Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 101 (1. sal, elevator i
bygningens vestende). Tid: 19.30-22.00. Fri entré. Salg af drikkevarer og kage til
rimelige priser.
Alle er velkomne - både i bunkespillet og på dansegulvet, med eller uden
dansepartner, med eller uden erfaring.
2.3.
19.30 Karen Brodersen med elever
20.00 Elsebeth Rønne underviser i franske danse, 1
21.00 Frøberg
9.3.
19.30 Bunkespil v/ Jørgen Jørgensen
20.00 Elsebeth Rønne underviser i franske danse, 2
21.00 Herlev Kvintetten
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16.3.
19.30 Bunkespil v/ Jørgen Jørgensen
20.00 Egen Stemning
21.00 Piraterne
23.3.
19.30 Bunkespil v/ Jørgen Jørgensen
20.00 Spillemandsdansens husorkester
21.00 Roskilde Spillemandslaug
30.3.
19.30 Bunkespil v/ Jørgen Jørgensen
20.00 Lystig Svir
21.00 Knud med venner
Mange hilsener og på gensyn
Karsten & Birgit (20 96 17 81)
Bunkespilsmelodier:
9.3.: Noas Snoa/Wiggen – Gammel sekstur med fire par – Contra 4 tuur – Hamborger
svejtrit – Syvtrit – Alle mine brødre – For at være som man bør – Og vil du være (Vil
du ha' min kone til rytter) – Schottish fra Kall – Gamle Familievals
16.3.: Noas Snoa – Kontra med mølle – Kliplev Marked – Mazurka fra Gevninge –
Pedro Larsen – Firtur Oksbøl - Kællingens kat, den snapped en mus – Niels
Thøgersens styk – Hans Madsens kiste – Unser alte Kath (Tyskeren)
23.3.: Den skæve march – Jens Frederiksens polka – Kyllinge Sørens dands – Sjampa
dans – Te æ fja' Se – Ryskjerketurn – Mæ æ Røv te æ Da'er – Schottish fra Haverø –
Den blå firtur – Sebbersund hopsa
30.3.: Ridmarsch – Jakobsens Rheinlænder nr. 1 – Tækkemandens tretur – Kevins
Fanny Powers – Snurrepisken – Per Huggers Totur – Pouls firtur – Bøhmerdans –
Esse-schottish – Karens Vals

Månedsværter forår 2016
April
Maj

Birthe & Kurt
Kirsten Meinertz

Havnespillet
Så er det igen tid til at foreslå melodier til
havnedansen 2016. Har du en
melodi/dans, som du synes er god til
havnespillet/dansen, så send den til
knudkristiansen@mail.dk
Husk at spillemændene/-pigerne er en
meget sammensat gruppe af meget
øvede, lidt øvede og begyndere.
Der spilles hovedsageligt nordisk
folkemusik.
Musikken vælges omkring 1. april.
Med venlig hilsen
Knud Kristiansen

46 36 37 50
59 44 04 54
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Roskilde Spillemandslaug
Generalforsamling
HUSK generalforsamlingen lørdag den 12. marts kl. 15.00 (se nærmere i februarLirekassen).
Vi har et vigtigt punkt på dagsordenen, idet Jørgen Jørgensen har meddelt, at han
ikke ønsker at fortsætte som musikdirektør. Mød derfor op og giv din mening til kende
om, hvordan laugsaftener og laugsspil skal foregå i det kommende år.
Efter generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18 for alle Lirum Larum
foreningerne. (Medbring en ret til fællesbordet, plus service).
Kl. 19.30 åbner spillemandslauget ballet. Desuden spiller StrengMedVind, Sirenerne
og Optimisterne op til dans i løbet af aftenen (se under folkedanserlauget).

Jubilæumsmelodi
I år fejrer Roskilde Spillemandslaug 40-års
jubilæum. Til jubilæumsballet lørdag den 10.
september leveres musikken af en del af de
grupper, der har deres udspring i spillemandslauget gennem tiden.
Vi håber også, at der vil være komponister i
lauget, der vil bidrage til festlighederne med en
nylavet jubilæumsmelodi. Det er ingen
konkurrence – kommer der flere melodier, vil vi
nyde at spille dem allesammen til vores
jubilæumsfest.
Jubilæumsmelodierne skal afleveres senest 1. maj – enten til oldermanden eller på
mail oldermanden@yahoo.dk – så kan vi nå at lære dem inden jubilæumsballet.
Hilsen Ida, oldermand

Laugsaften onsdag den 2. marts
Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første
onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården, kl. 18.30-21.
Birgit og Karsten står for første gang for onsdagsdansen her i marts, og der var ingen,
der havde fortalt dem, at lauget altid spiller til dans, når der er laugsaften, så de
havde lavet aftale med et andet orkester til denne aften. Men det er ordnet sådan, at
lauget i stedet spiller til dans onsdag den 23. marts kl. 21-22, med nedenstående
program.
Laugsaftenens forløb i marts er som følger:
Jeppe Nørgaard fra Knorifas kommer og underviser og giver gode råd.
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: Sebbersund hopsa
20.20 – 21.00 Vi fortsætter med aftenens program
Spilleprogrammet til denne aften:
Drengenes March – Den skæve – Frem og tilbage med Frida – Fynbo fra Salling –
Bogbinderdansen – Nine Pins Reel – Kællingens kat, den snapped en mus – Og vil du
være (Vil du ha min kone til rytter) – A vil danse med Mett' Mari – For at være som
man bør – Kirsten og jeg – Hambo e. Lasse i Svarven – Sebbersund hopsa – Vor egen
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hopsa – Lyø schottish nr. 1 – Maalarin Franssin sotiisi – Norsk schottish – Jens
Pingels firtur – Kliplev marked – Sjampa dans – Al Capones vals – Filibom valsen –
Ingers brudvals – John og Maries brudevals – Svedskes vals.
Der er nogle melodier, som ikke har været gennemgået på en laugsaften, men de er
spillet til bunkespil og lign. Så dem kan vi give lidt ekstra tid!
Noderne findes på www.spillefolk.dk
Laugsaftener i foråret: 6.4. – 4.5.

Udespil
Vi skal spille til generalforsamlingsballet med Udespilsprogrammet lørdag den 12.
marts kl. 19.30-20.30. Tilmelding følger.
Til onsdagsværterne:
Lauget spiller gerne til dans til en almindelig onsdagsaften!

Månedens citat
"Noderne er ment som hjælp og støtte til dem, som ønsker at spille Gunners musik
(cd: Gunner Friis – Kalejdoskop), eller til dem, som blot ønsker at se sort på hvidt:
Hvad i alverden er det dog, den mand laver? (med dobbeltgreb, triller og forsiringer)"
Ove Andersen - violinspillemand
Jørgen Jørgensen, musikdirektør

En spillemand har forladt os
Hans Jørgen Tonnesen har været aktiv i Lirum Larum på mange måder. Som
bestyrelsesformand i aftenskolen i 15 år, hvor han har været en stor støtte og hjælp han vil blive savnet. Han har været utrolig hjælpsom på alle måder, intet har været
for småt, såsom at lave kaffe, vaske op, være
chauffør, når der var brug for det, slæbe borde samt
deltage i mange møder.
En af Hans Jørgens store fortjenester var, at han som
oldermand i spillemandslauget var primus motor
m.h.t. at få lavet en cd med lauget.
Han har spillet i mange grupper, f.eks. Rosmus, WOS
og Klør Es, og vi husker alle, når han på Museumsøen
brød ud i sang, når vi spillede "Når vinden er os
føjelig".
Hans Jørgen var også en ivrig danser, og han gik til
mange koncerter i Lirum Larum regi.
Æret være hans minde.
Mette - på vegne af Lirum Larum "fabrikken"

Violin sælges
Ældre violin, god til voksen begynder undervisning. Rigtig god bue og kvalitetsviolinkasse, bl.a. med indbygget termometer.
Sælges samlet og kontant kr. 5.500. Henvendelse Marianne, 26 24 76 74.
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Roskilde Folkedanserlaug
HUSK dobbeltbal

med Jæ Sweevers og RejseOrkestret lørdag den 27. februar
kl. 20 på Østervangsskolen. Kl. 18.00 Festmiddag på Restaurant Hua Long (50 m fra
Østervangsskolens festsal), bestilles på tlf. 46 35 22 66.
Læs nærmere i februar-Lirekassen.

Generalforsamling
Afholdes lørdag den 12. marts kl. 16 på Kildegården, Helligkorsvej 5, 1. sal.
Medlemmerne opfordres til at sende forslag skriftligt til debatten samt til beslutning
på årets generalforsamling. Forslag sendes til formanden inden 26. februar på mail
gbang@mail.dk eller til Jens Markvard Andersen, Hyrdeengen 245, 2625 Vallensbæk.
Vi opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op til generalforsamlingen.
Dagsorden i h.t. vedtægter:
* Valg af ordstyrer (bestyrelsen peger på Lisbeth Due)
* Formandens beretning og debat
* Kassererens beretning og debat
* Indkomne forslag og debat
* Valg af formand, lige år (Jens Markvard modtager genvalg)
* Valg af kasserer, ulige år (ikke aktuelt i år)
* Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg, og 2
bestyrelsespladser er ledige)
* Valg af revisor og revisorsuppleant (Anne Pedersen genopstiller)
* Eventuelt
Vel mødt – bestyrelsen / Jens Markvard Andersen

Generalforsamlingsbal
Lørdag den 12. marts kl. 19.30 på Kildegården - for alle Lirum Larum-foreningerne.
Gratis adgang for alle medlemmer i Lirum Larum.
Kl. 18.00 - 19.30 Fællesspisning af medbragte retter. Husk bestik, tallerken og glas.
Der opfordres atter til, at nogen foredrager en sang el. lign. under spisningen.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

19.30
20.30
21.20
22.10

–
–
–
–

20.30
21.20
22.10
23.00

Dans
Dans
Dans
Dans

til
til
til
til

Roskilde Spillemandslaug
StrengMedVind
Sirenerne
Optimisterne

Disse fire orkestre spiller alle et rigt og varieret danseprogram, så vi får helt sikkert
en fin balaften.
Der er salg af drikkevarer og vin, samt kage, te og kaffe hele aftenen.
Hilsen bestyrelsen / Jens Markvard Andersen, tlf. 43 62 12 13.
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Folk Roskilde
Generalforsamling
Der indkaldes herved til generalforsamling i Folk Roskilde lørdag den 12. marts
2016 kl. 16.00, på Kildegården, lokale 104.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 27.
februar. Sendes til formand Lene Buch på mail info@folkroskilde.dk eller til Folk
Roskilde v/ Lene Buch, Kongebakken 40 B st.tv., 4000 Roskilde.
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at deltage i fællesspisning kl. 18
sammen med resten af Lirum Larum foreningerne (medbring ret til fællesbordet plus
service). Derefter er der bal! (se nærmere under folkedanserlauget).
Dagsorden:
1)
Valg af ordstyrer
2)
Valg af referent
3)
Valg af stemmetællere
4)
Formanden aflægger beretning
5)
Kassererens fremlæggelse af regnskab
6)
Behandling af indkomne forslag
7)
Valg til bestyrelsen. Valg af kasserer: Flemming Lie Jørgensen er villig til
genvalg. Vælges for to år. Valg af to bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Thiim
Bertelsen og Martin Brinckopff Jensen er villige til genvalg. Vælges for to
år. Valg af suppleant: Anneli Luig er villig til genvalg. Vælges for et år.
8)
Valg af kritisk revisor.
9)
Debat
10)
Evt.

Niels Hausgaard: ”Etik og alt det der …”
Onsdag den 2. marts kl. 19.30, Roskilde Kongrescenter Hal A.
Koncerten er UDSOLGT!
Dørene åbnes klokken 19.00, og der er unummererede pladser.
De heldige – eller hurtige – der nåede at få billet til koncerten, kan glæde sig til Niels
Hausgaard i selskab med Christian Alvad, Signe Svendsen og Sara Indrio.
I får her et par små udpluk fra hans egen presseudsendelse, der altid er sat op som et
interview:
Mange mener, at du ikke bør synge om politik …
Jeg ved det og har aldrig forstået det synspunkt. I min
verden kan man ikke tillade sig at lade være. Politik er
i sandhed vores fælles ansvar og skæbne. Det skal vi
da tale og skændes om. Vi er landets højeste
myndighed for pokker! Alt er vores skyld i den sidste
ende. Peter Christensen som forsvarsminister har vi
dog ikke haft noget med at gøre. Det er Løkkes valg.
Ham må vi til gengæld stå til ansvar for.
Årets turné hedder "Etik og alt det der". Hvorfor?
Et dejligt upræcist udtryk, og dog mere anvendeligt
end bare etik. Jeg hørte det forleden under et skænderi
om vores håndtering af flygtningene fra de
umenneskelige "nærområder".
Du er jo ikke alene på scenen i år …
Fire gode venner har sagt ja til at turnere med mig. Fire kolleger, der hver især har
egen karriere og nok at se til. Tusind tak til dem! Jeg glæder mig som et lille barn til
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at lege med Sara Indrio, Signe Svendsen, Chr. Alvad og landets bedste lydmand,
Tess Pedersen. Det er vild luksus.
Skal de få dig til at lyde mindre grimt og kantet?
Nej, deeeet … De er mine legekammerater.

Hans Theessink & Knud Møller
Torsdag den 10. marts kl. 19.30
Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 125 kr. + gebyr; unge 50 kr. + gebyr.
Billetter ved døren: 150 kr. Ungepris 50 kr.
Veldrejet blues med garvede mestre
Er man til gedigen, velspillet blues, så er man
til Theessink & Møller. Hver for sig er de
kapaciteter i genren. Sammen er de en
feinschmecker-oplevelse, der giver både
gåsehud og smil på læben. Den kompetente
bluesduo er garant for, at publikum får en
intens og medrivende koncert.
Repertoiret består af sange fra Hans Theessinks
fyldige bagkatalog krydret med numre fra den
traditionelle blues-roots-genre, som duoen
mestrer så flot. Fremført med Theessinks dybe,
varme baryton går det lige i eftertænksomme
blueshjerter. Koncerten er garneret med højt
kvalificerede lækkerier for guitarentusiaster i
form af følsomt fremførte improvisationer.
Både Hans Theessink og Knud Møller har i deres respektive hjemlande, Østrig og
Danmark, høstet diverse priser og anerkendelser. Knud Møller har bl.a. opnået prisen
som Årets danske instrumentalist. Hans Theessink har – hele to gange – vundet den
østrigske Amadeus Music Award for bedste udgivelse i kategorien Jazz World Blues. En
pris, som han også i år er nomineret til.
De er selvfølgelig glade for disse priser, men selv sætter de allermest pris på bluesmusikken. At spille den og være i den – sammen med publikum. Det er det, de
brænder for, og det, der brænder igennem, når de er sammen på en scene. Det lyser
ud af dem, at de elsker at spille deres musik sammen.

Musikaftenskolen Lirum Larum
Irsk bodhrán
Lærer Svend Kjeldsen
Lørdag kl. 10.00-15.45 og søndag kl.
10.00-15.45 - Der er ikke fastlagt en dag,
men er du interesseret, så send en mail
eller ring, og du vil få besked, så snart
jeg har en dato.
Sted: Gråbrødre skole, lokale 29.
Pris: 575 kr.
Hold nr. 5332.
Den irske rammetromme, bodhrán'en,
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er hjerteslaget i den irske musik. Kurset henvender sig til folk, som har spillet lidt
før, og som ønsker at komme videre med de grundlæggende motorrytmer og grooves
på instrumentet. Du skal selv medbringe instrument.
VH Mette, tlf. 22 11 18 93, 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

