Lirekassen
November 2016
Denne gang er der indlæg fra:
 Onsdagsaftener
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Folk Roskilde
 Musikaftenskolen Lirum Larum
OKTOBER
Torsdag
Onsdag
Søndag

20.
26.
30.

Opstartmøde
Onsdagsaften
Flerparsdanse

NOVEMBER
Onsdag

2.

Onsdagsaften
Laugsaften
Onsdagsaften
Jansberg
Violin og andre strygeinstrumenter
Les Lanciers
Onsdagsaften
Fællesbal
Onsdagsaften
Free style mazurka og hambo
Onsdagsaften

Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Søndag
Onsdag

9.
11.
12.
13.
16.
19.
23.
27.
30.

Spillemandsstævnet
Aftenskolen

Spillemandslauget
Folk Roskilde
Aftenskolen
Aftenskolen
Folkedanserlauget
Aftenskolen

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 (fællesspillet) og på dansegulvet, med eller uden dansepartner, med eller uden erfaring.
2.11.
19.30 De Finn-urlige Spillemænd
20.00 Per & Lone Darger
21.00 Klaus & Lena sang + OlgaPolka
9.11.
19.30 Bunkespil v/Jørgen Sten Andersen
20.00 Hovsa (to timer): Jørgen Jeppesen, Bjarne Christiansen, Niels Jørgen Jacobsen,
Hans Højbye Henriksen og Ruth Nyhus
16.11.
19.30 Henrik Jansberg, Køge Musikskole, og Karen Brodersen, Roskilde Musiske Skole
- større elever
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20.00 Roskilde Spillemandslaug
21.00 Bue & Douglas
23.11.
19.30 Bunkespil v/Jørgen Sten Andersen
20.00 StrengMedVind
21.00 Karen Brodersen & Søren - mest egne numre og lidt andres
30.11.
19.30 Bunkespil v/Jørgen Sten Andersen
20.00 Egen Stemning
21.00 Birgitte & Karen - nordisk folkemusik
Bunkespil:
9.11.: Jacobsens Rheinlænder nr. 1 – Jacobsens Rheinlænder nr. 2 (spilles to gange
hver ud i én køre – eksperiment!!) – Te æ fja’ sie – Gamle Else – Hamburger svejtrit –
Knuds anden trekant – Hønsefødder og gulerødder – Rask kontra - En Gammel Hopsa.
Reserver: Lille Serenade – Fanny Power, Kevins.
23.11.: Roskilde Rheinlænder nr. 1 – Böl Olles Schottish – Schottish från Bingsjö –
Den gammel hans vals – Ingers Brudvals – Kirstens Hambo – Chinese Breakdown Rask kontra – Gadbjerg Hopsa.
Reserver: Eriksmåla Marknadsvals – Majas Hambo.
30.11.: Fynbo fra Salling – Pottemagervalsen – Hilberts Schottish – Schottish från
Luleå – Med hænderne si’r vi klap, klap, klap – Rits Rats – Først den ene vej – Lotte er
død (de fire foregående melodier spilles alle i D-dur. Før hver melodi spiller vi ”Og gå
så, og gå så …" i G-dur, så danserne kan finde en ny partner. Disse melodier findes
ikke på spillefolk.dk. Dyk derfor lidt ned i din barndoms-erindring og find dem der.
Melodierne går i Roskilde under betegnelsen ”Lykkehjulet”.) - A. P.’s Ottemandsdans –
Trads’ hopsa.
Reserver: Smedepolka – Mads Enggårds Hamborger.
Jørgen Sten Andersen, forspiller

Onsdagsværter 1. halvår 2017
Januar: Annette Vigholt, annettevigholt@hotmail.com
Februar: Mette Vedfelt, tlf. 22 11 18 93
Marts: ? Ledig
April: ? Ledig
Maj: Kirsten Meinertz, tlf. 59 44 04 54, 21 45 88 02

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 2. november
Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første
onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården kl. 18.30-21.30. Den tredje onsdag i
hver måned spiller lauget til dans kl. 20-21. (Ændringer kan forekomme).
På denne laugsaften får vi igen besøg af Maren Hallberg. Den første time af aftenen
arbejder hun alene med harmonikaerne. Vi andre spiller fra listen og skiftes til at
starte og afslutte. Det vil være en god forberedelse, hvis I på forhånd har valgt en
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melodi, som I kan godt. Og nu hvor vi har lært noget om fraseringer på oktoberlaugsaftenen, skal vi også prøve at få dem med.
Aftenens forløb er som følger:
18.30 – 19.30 Arbejde i grupper (se ovenfor)
19.30 – 19.35 Meddelelser
19.35 – 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand.
20.00 – 20.10 Månedens melodi er: Rask kontra
20.10 – 21.30 Vi fortsætter samlet med aftenens program
Spilleprogrammet til aftenen er: Madsbøl polka nr. 1, Jakobsens Rheinlænder 2,
Schottis e. Plog Anders Hansson, Luffarscottis, Den gamle totur fra Vejle, Rask kontra,
Firtur Oksbøl, D-durspolska, A-moll hambo, Kirstens hambo, Skojaren, Gartnerens
vals, Ingers brudevals, Sebbersund hopsa, Te æ fja' sie, Roskilde reinlænder nr. 1,
Judiths ny-scottis, Gamle Else, Hamborger svejtrit, Du har så kønne øjne, Det lille f
(sydsjæll.), Berliner, Tosse Marens totur, Knuds anden trekant, Gamle bonde, Søren
Fogeds styk, Hans Chr. drog til stads, Rask – Oh de kvindfolk, Rævens vals,
Feragenvalsen.
Noderne findes på spillefolk.dk
De næste laugsaftener: 7. december 2016 og 4. januar 2017.

Onsdagsspil

Lauget spiller til onsdagsdans 16. november kl. 20-21. Forspiller er Jørgen Sten
Andersen. Repertoiret er de melodier, vi har haft på programmet på laugsaftenen 2.
november.
1. sæt: Madsbøls Polka nr. 1 - Jacobsens Rheinlænder nr. 2 - Schottis e. Plog Anders
Hansson - Ingers Brudvals – Feragenvalsen - Kirstens hambo - Firtur Oksbøl - Mettes
Firtur - Rask Kontra – Drillehopsa.
2. sæt: Roskilde Rheinlænder nr. 1 - Judiths Ny Schottish - D-durspolska - Rævens
vals - Tosse Marens totur - Det lille f (Sydsjælland) - Berliner fra Vorbasse - Kræn
Gaades Firtur - Sebbersund Hopsa.
Reserver: Den gamle totur fra Vejle - Gartnerens vals - A-moll hambo - Gamle bonde
- Søren Fogeds styk - Hans Chr. drog til stads – Oh de kvindfolk.

Udespil

Lauget spiller til fællesballet lørdag den 19. november på Østervangsskolen. Se
nærmere på næste side.
Der vil være lagt tilmeldingsliste frem på onsdagsaftenerne, husk at skrive dig på, vi
skal jo gerne være mange fra lauget, når vi er ude at spille!
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Roskilde Folkedanserlaug
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Folk Roskilde
Jansberg (DK)
Fredag den 11. november kl. 19.30
Support: Floating Sofa Quartet (DK/S/F)
Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 100 kr.
+ gebyr 10 kr.
Ved døren: 125 kr. Ungepris: 50 kr.
Folkemusikken er i rivende udvikling, og nu
bliver der skubbet yderligere til genren. Med
nylige koncerter i England og Skotland er
Jansberg Band tilbage i forrygende form. Med
en af dansk folkemusiks mest innovative
violinister i spidsen, Henrik Jansberg, står
bandet for moderne folkemusik, der trækker
på både amerikansk bluegrass- og rootstraditioner.
Henrik Jansberg er et af de stærkeste kort
blandt de yngre danske folkemusik-violinister. Han har sit eget band, som nu kun
hedder Jansberg, som spiller akustisk musik i overvejende grad komponeret af Henrik
selv, og han har udgivet flere albums i eget navn. Henrik Jansberg har i den
forbindelse modtaget en række Danish Music Awards, bl.a. for Årets Danske Debut
Album og som Årets Danske Folk Artist Traditionel.
Han kommer fra Juelsminde i Midtjylland og har spillet violin siden han var 7 år
gammel. Hans forældre var aktive folkedansere, og Henrik havde fra starten
folkemusikken og i særdeleshed dansemusikken tæt inde på livet.
I 2015 udkom albummet Terre Nova med kompositioner fra Henrik Jansbergs hånd.
I Jansberg har han følgeskab af Rasmus Zeeberg på guitarer, Morten Puper på
tangenter og Thyge Søndertoft på violin.
Som opvarmning til denne
koncert præsenterer den nordisk
sammensatte gruppe Floating
Sofa Quartet deres debut-cd.
Floating Sofa Quartet er et
musikalsk samarbejde mellem
fire unge nordiske spillemænd
og -kvinder fra hhv. Sverige,
Finland og Danmark:
Leija Lautamaja (FI) - melodeon
og harmonium;
Malte Zeberg (SE) - double
bass;
Clara Tesch (DK) - fiddle;
Mads Kjøller Henningsen (DK) wooden flute.
På kort tid har FSQ formået at gøre sig bemærket i både ind- og udland ... I fjor
havde kvartetten sin live-debut på Finlands største folkemusikfestival: Kaustinen Folk
Music Festival, og kort tid efter optrådte bandet på festivalen Folklore Global i Østrig.
Ved Danish Music Awards Folk i 2015 blev FSQ nomineret til Årets Talent, og i
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efteråret rejste de Danmark rundt for at spille koncerter - heraf kan nævnes
FolkAmok i Aarhus og Hillerød Folk Festival.
Denne sommer har FSQ optrådt på Sveriges største folkemusikfestival Korrö
Folkmusikfestival, og i august har de indspillet deres debutalbum. Pladen er planlagt
til at udkomme den 1. november 2016, og i den forbindelse tager FSQ på releaseturné i både Danmark (Folk Roskilde!), Sverige og Finland.
Arrangementet støttes af Roskilde Kommune og Statens Kunstfond.
Blomster fra Gadstrup Blomster.

Musikaftenskolen Lirum Larum
Husk: Flerparsdanse søndag den 30. oktober. Se nærmere i oktober-Lirekassen.

Violin og andre
strygeinstrumenter (værksted)
Lærer Erik Hoffmann
Lørdag den 12. november kl. 10.00-12.00
Gråbrødre skole, lokale 29.
Hold nr. 6339, øvede.
Pris: 125 kr.
Violinen er et af verdens smukkeste
instrumenter, en genial konstruktion, hvor
design og funktion går op i en højere enhed.
Dens skabelse går tilbage til starten af 1500tallet, og dens endelige form blev fastlagt af Stradivarius allerede i begyndelsen af
1700-tallet, og den er stort set ikke ændret siden.
Er du den lykkelige ejer af en violin eller et andet strygeinstrument, kan du her lære
lidt om violinens historie, konstruktion, stand og vedligeholdelse. Erik Hoffmann er en
af de 12 aktive violinbyggere, vi har i landet i dag. Se mere på www.violinbygger.dk
Husk at medbringe dit instrument.

Les Lanciers
Instruktør Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03.
Søndag den 13. november kl. 13.00-16.40
Gråbrødre skole, lokale 24.
Hold nr. 6110
Pris: 225 kr.
Det er blevet populært at danse Les Lanciers
til store fester. Det er en dejlig og festlig dans,
som også kan danses for sin egen skyld. Alle
er velkomne, uanset om du blot har brug for
at få genopfrisket eller for at lære det helt fra
starten. Grundig gennemgang af trin og
figurer - vi danser os igennem alle fem danse.
Har du spørgsmål, så ring gerne til underviser
Karen Brodersen.
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Free style mazurka og hambo
Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85.
Søndag den 27. november kl. 13.00-16.40
Gråbrødre skole, lokale 24.
Hold nr. 6107, let øvede.
Pris: 225 kr.
Mazurka og hambo kan både sammen og hver for sig varieres i det uendelige. Kom og
vær med til at lege med de mange muligheder, så du aldrig mere finder en mazurka
for lang. Der vil blive udlært forskellige variationsmuligheder af forskellige
sværhedsgrader samt et par koreograferede danse. Desuden vil der blive tid til at
finpudse hambo og mazurka i samarbejde med instruktøren.

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter:
 Onsdagsaftenerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen,
kurtjohannielsen@gmail.com)
 Roskilde Spillemandslaug (oldermand Ida Soer Johannessen, oldermanden@yahoo.dk)
 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen,
jmandersen7@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 (vedr. Roskilde Spillemandslaug), til
katelarsen13@hotmail.com (vedr. Roskilde Folkedanserlaug) eller til lebuchha@webspeed.dk
(vedr. 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

