Lirekassen
Marts 2018
Denne gang er der indlæg fra:
 Onsdagsaftener
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Musikaftenskolen Lirum Larum
 Folk Roskilde
 Fællesmødet

FEBRUAR
Onsdag
Fredag
Onsdag

21.
23.
28.

Onsdagsaften
Helene Blum & Harald Haugaard Band
Onsdagsaften

MARTS
Torsdag
Onsdag

1.
7.

Torsdag
Lørdag

14.
15.
17.

Fællesmøde
Onsdagsaften
Laugsaften
Onsdagsaften
Hans Theessink & Knud Møller
Generalforsamlinger

Onsdag
Fredag
Onsdag

21.
23.
28.

Generalforsamlingsbal
Onsdagsaften
Afslutningsfest
Onsdagsaften

Folk Roskilde

Spillemandslauget
Folk Roskilde
Spillemandslauget,
Folkedanserlauget og
Folk Roskilde

Aftenskolen

Onsdagsaftener
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, 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.
7.3.
19.30 Elsebeth Rønne (fikse, friske, finurlige, fristende og forførende franske danse)
21.00 Roskilde Spillemandslaug
14.3.
19.30 Bunkespil: Nr. 6 Fynbo (Gammel Rheinlænder) – Svensk Annas vals – Vagns
Schottish – *Gammel 8-mandsdans (også kaldet Russisk Kontra fra Randersegnen; bemærk, at melodien skal spilles i 6/8 takt og ikke som den står i 3/8
takt, lad som om hver anden taktstreg er forsvundet) – *Fruens Stykke på
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Løvenborg (Holbæk-egnens udgave) – Den Lille Englænder (rækkedans) –
Hemmelig Sekstur – Taterhopsa.
*Begge kvadrilledanse er månedens melodier i marts.
Reserve: Karens Vals – Fynsk Polka – Sch. fra Kall – Hamborg op og ned.
20.00 To af Hver: Ebba, Mette, Dorthe, Susanne, Lene og Jørgen.
21.00 OlgaPolka: Klaus, Karen og Marianne.
21.3.
19.30 Bunkespil: Madsbøl Polka nr. 2 – Oksbølvals nr. 2 – Kristians Schottish – Totur,
tretur, firtur (bunkespillets debut. Hver melodi skal spilles 7 gange, sluttende
med 1. reprise) – Forsbergs Polka – Den røde Lue – Hopsa fra Salling (D-dur).
Reserve: Karens Vals – Fynsk Polka – Sch. fra Kall – Hamborg op og ned.
20.00 Dobbelt Op: Jørgen, Lone, Annette og Søren.
21.00 Mandagsholdet med Kristian i spidsen.
28.3.
19.30 Bunkespil: Madsbøl Polka nr. 1 – Al Capones Vals – Lyø Schottish – Skørpinge
firtur – Gammel tretur fra Vrøgum – Bettemand i knibe – Sekstur på række –
Livsglædens Vals – En Gammel Hopsa.
Reserve: Karens Vals – Fynsk Polka – Sch. fra Kall – Hamborg op og ned.
20.00 Trio Bastante: Kristian, Leif og Jørgen.
21.00 Piraterne: Jens, Kurt, Birthe og Kirsten.
Forspiller til bunkespillene: Jørgen/Jyllinge.
Hilsen fra månedsværterne To af Hver: Ebba, Mette, Dorthe, Susanne, Lene og
Jørgen.

Onsdagsaftenerne i april
Vi har ikke fundet gennemgående værter til denne måned. Derfor håber vi på, at I vil
melde jer til del-opgaverne:
* Gøre lokalet klar
* Brygge kaffe/te og klargøre kaffevogn
* Bage kage (mod refusion af udgifter)
* Vaske op / rydde op indtil lokalerne forlades
* Stå for bunkespil
* Evt. undervisning 1. onsdag i måneden
* Spille til dans
Der vil blive fremlagt lister på onsdagsaftenerne i marts måned, hvor I kan melde jer
til spil og de praktiske opgaver.
Mvh. onsdagskoordinatorerne Birthe og Kurt, kurtjohannielsen@gmail.com
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Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 7. marts
Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første
onsdag i hver måned (sep.-maj) kl. 18.30-22.00 i Musikkens Hus (eks-Kildegården),
adresse: Kildegården 6.
I marts har vi Mads Kjøller-Henningsen
(se www.madskh.dk) som underviser og
forspiller ved dansen kl. 21-22. Mads spiller
mange forskellige instrumenter, men har i
aftenens anledning et par fløjter med – så
fløjtespillere: kom og bliv inspireret.
Aftenens forløb er:
18.30 Vi øver aftenens program
19.30 Meddelelser
19.35 Pause med kaffe og brød til. Der er
også øl og vand.
20.00 Gennemgang af månedens to
melodier: Russisk kontra (også
kaldet Gammel 8-mandsdans fra
Thyborg) og Fruens Stykke fra
Løvenborg - og videre øvning.
21.00-22.00 Spil til onsdagsdansen.
Spilleprogrammet til aftenen er:
Adam og Eva i Paradis - Jakobsens Rheinlænder nr. 2 - Den gamle totur fra Vejle Den halve kæde - Russisk kontra eller Gammel Ottemandsdans - Trads hopsa.
Forsbergs polka - Esse-schottis - Schottis från Gumboda - Fruens Stykke på
Løvenborg - Sekstur på række - Sebbersund Hopsa.
Kalenderfynbo - Signe Bogøs Vals - Oksbøl-vals nr. 2 - Totur, tretur og firetur fra Thy
- Pouls firtur - Mettes firtur – Mallebrok.
Reserver: Bette Mand i Knibe - Skæve Thorvald.
Noderne findes på spillefolk.dk

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen lørdag den 17. marts kl. 15 på Kildegården, lokale 101.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
oldermanden i hænde senest 2.
marts. Kan sendes til
older.roskilde@gmail.com eller
afleveres til et af bestyrelsens
medlemmer.
Efter generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18 af medbragt mad til
fællesbordet (husk service). Drikkevarer kan købes i baren.
Og så er der bal bagefter. Lauget spiller kl. 19.30-20.30, og Kristian Bugge og
Sonnich Lydom spiller resten af aftenen. Se nærmere under folkedanserlauget
længere fremme i denne Lirekasse.
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Udespil
Repertoire til generalforsamlingsballet – og videre planer:
1. sæt: Jacobsens Rheinlænder nr. 1 - Jacobsens Rheinlænder nr. 2 – Eriksmåla
Marknadsvals – Sch. från Blyberg – Vigers Polska (hambo) – Hemmelig sekstur –
Sebbersund Hopsa.
2. sæt: Vidars Polka – Rask Kontra – *Gammel 8-mandsdans (Russisk Kontra fra
Randersegnen) – *Fruens Stykke på Løvenborg (oprindelig udgave) – Livsglædens
Vals (som familievals). *Begge melodier er månedens melodier på laugsaftenen i
marts.
3. sæt: Bette mand i knibe - Sekstur på række – Mettes Firtur – Firetur fra Vejle (Th.
Thomsens Firtur) – Den lille englænder – Karens Vals.
Reserve: Sch. fra Luleå – Østrupvalsen – Kontra med Mølle – Den toppede Høne fra
Thy – Sjampadans.
Dette repertoire skal også være grundlaget for spillet til Agersøturen 5.-6. maj, til
spillemandsstævnet 8. august på havnen og til Musik over Præstø Fjord 11.
august. Sidstnævnte spil skal suppleres med flere melodier, da vi jo både skal spille til
danseworkshop og bal ved denne lejlighed. Derom senere.
Når vi har spillet til generalforsamlingen, er det meningen, at repertoiret skal
evalueres, så senere spil kan blive endnu bedre. Der kan således ske mindre
udskiftninger af melodier.
Forspiller: Jørgen/Jyllinge.

Spillemandsgrupper
Spillemandsgrupper på laugets hjemmeside - mangler vi din?
Oplysningerne om spillemandsgrupper på laugets hjemmeside er nogenlunde
opdateret – men mangler der ikke en del? På onsdagsaftenerne oplever vi jo mange
dejlige spillegrupper, det ville være fint, hvis I også var på vores hjemmeside. Hvis I
har lyst.
For at en spillemandsgruppe kan komme på laugets hjemmeside, skal mindst én fra
gruppen være medlem af lauget.
Standardoplysningerne er: billede af gruppen, en kort beskrivelse af, hvad gruppen
spiller, navn på medlemmerne og en kontaktperson.
Oplysningerne sendes til older.roskilde@gmail.com
Venlig hilsen - Lise, oldermand

Roskilde Folkedanserlaug
Generalforsamling
Generalforsamling vedr. regnskabsåret 2017 afholdes lørdag den 17. marts kl. 16 i
Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. (tidligere Kildegården, Helligkorsvej 5).
Medlemmerne opfordres til at sende forslag skriftligt til debatten samt til beslutning
på generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden inden 26. februar på
jensmarkvardandersen@outlook.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:
1) Valg af ordstyrer
2) Formandens beretning til debat og godkendelse
3) Kassererens beretning til debat og godkendelse
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4) Indkomne forslag og debat
5) Valg af formand, lige år (Jens, modtager genvalg)
6) Valg af kasserer, ulige år (ikke aktuelt i år)
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (Roar modtager genvalg, og tre bestyrelsespladser
er ledige)
8) Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor Anne Pedersen modtager genvalg)
9) Eventuelt
Bemærk: Der er garanti for, at man ikke automatisk skal indtræde i bestyrelsen ved
fremmøde til generalforsamlingen. Så vi håber, at vi ser rigtig mange medlemmer,
der har lyst til at komme og medvirke i debatten.
Venligste hilsener fra os alle tre i bestyrelsen

Støt vores vigtige kultur!
Lidt tanker om folkedanserlaugets fremtid
Vi er interesseret i at modtage ideer fra dansere og andre personer, der vil høre mere
om, hvordan de kan støtte Roskilde Folkerdanserlaug og medvirke til fx at udvikle
vores baller. Kom med nye ideer, som bestyrelsen kan arbejde videre med - vi glæder
os til en uformel snak!
Skulle vi også være så heldige, at der er nogen, som har lyst til at medvirke i laugets
bestyrelse, så giv endelig besked til bestyrelsen eller mød blot op og deltag i debatten
til generalforsamlingen.

Fra dobbeltballet
2017.

Vær med til at sprede information om betydningen af at støtte denne helt enestående
folkedanserforening, der har dybe - men nok også lidt usynlige - rødder. Vi har
videreført og udviklet en danse- og samværsform, som udsprang af de antiautoritære
strømninger ved ungdomsoprøret i 70-erne, og i dag fortsætter det som bekendt med
spillemandsmusik og folkedans i Roskilde hver uge året rundt - i kulturhuset
Kildegården om vinteren og på havnen ved Vikingeskibsmuseet om sommeren. Dette
findes nok ikke andre steder i Danmark!
Vi har et enestående samarbejde med Roskilde Spillemandslaug og Musikaftenskolen
Lirum Larum. Vi gør alle vores yderste for at bidrage med en varm menneskelighed i
vores samvær omkring dans og musik.
Møder du nye dansere eller andre interesserede, så giv dem vores nye folder om
foreningerne i Lirum Larum. Denne folder er lagt frem ved onsdagsaftenerne - ellers
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spørg efter den. Støt op omkring Roskilde Folkedanserlaug ved at skaffe flere
medlemmer – derved står vi stærkere, når vi søger om tilskud.
Det årlige kontingent er 175 kr. Man melder sig ind via mail til kasserer Kate Larsen
(katelarsen13@hotmail.com) og indbetaling af 175 kr. til foreningens bankkonto i
Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr. 3358453.
Hilsen fra den alt for lille bestyrelse: Roar B. Nielsen (sekretær), Kate Larsen
(kasserer) og Jens Markvard Andersen (formand).

Generalforsamlingsbal
Lørdag den 17.
marts
i Musikkens Hus,
Kildegården 6,
lokale 101, 1. sal.
Gratis adgang for alle
medlemmer af
foreningerne i Lirum
Larum.
Gæster 50 kr.

Program:
Kl. 18.00 Fællesspisning af medbragte retter til en fælles buffet. Der opfordres atter
til, at nogen foredrager en sang el.lign. under spisningen.
Kl. 19.30-20.30 Dans til Roskilde Spillemandslaug
Kl. 20.45-23.00 Dans til Kristian Bugge og Sonnick Lydom (foto)
Der er salg af drikkevarer og vin samt kage, te og kaffe hele aftenen.

Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug inviterer til:

Tur til Agersø i weekenden 5.-6. maj
Vi skal nu have nogle oplevelser for vores
jubilæumsgaver fra Roskilde kommune. Efter
turen til Regstrup og Vommevad sidste år har
vi nu valgt en ny tur, denne gang til Agersø i
Storebælt.
Vi tager færgen fra Stigsnæs og kommer
rundt på øen for at se landskab og natur. Bl.a.
skal vi se de bedste af øens vandhuller for
klokkefrøer - og forhåbentlig også se
klokkefrøerne selv.
Transporten sker i privatbiler med så mange
personer som muligt i hver bil. Man kan evt.
parkere nogle af bilerne ved Stigsnæs Havn
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og her omgruppere sig til flere personer pr. bil. For de biler, der tager færgeturen til
øen, anbefales det at bestille plads på færgen allerede nu, da den ikke er så stor, og
da den på disse dage sejler med et reduceret antal overfarter. Gå ind på Agersø
Naturcenter på www.agersoenaturcenter.dk under Booking, der er et link til bestilling.
Nogle kan vælge overfarten kl. 12.00, andre kl. 13.00. Vi selv har allerede bestilt til
kl. 12, så det kan lade sig gøre. Tag jer ikke af alle dem, der er udsolgt. Kl. 12 og kl.
13 er ikke udsolgt. Turen tager et kvarter.
Vi spiser på Agersø Kro om aftenen, og derefter skal der være musik og dans i
badmintonhallen ved skolen. Vi regner med, at deltagerne selv betaler for
færgeoverfarten og for maden på kroen. Foreningen giver dog et tilskud til maden på
50 kr. pr. medlem. Andre udgifter (naturudflugt, leje af lokaler) betales af
folkedanserlaugets og spillemandslaugets jubilæumsgaver.
De der vil hjem samme aften, må tage den sidste færge fra øen kl. 22.30. De der ikke
vil haste hjem, kan sove i Agersøs Naturcenter, hvor der er sovesale til 30
mennesker, eller i Naturcenterets sheltere. Hvis nogen ønsker at sove under mere
luksuriøse forhold, kan man bestille værelse på kroen eller hos andre private
udbydere af værelser.
Agersø Kro: tlf. 58 19 80 03, Agersø Campinggård: tlf. 40 22 60 97 og Agersø
Camping ved havnen, tlf. 58 19 81 33, som har en ferielejlighed med plads til 6
personer og et feriehus til 4 personer.
NB! Værelserne på kroen er nok snart alle optaget af andre overnattende gæster, så
de, der allerede nu ved, at
de vil overnatte på øen og
sove på værelser, skal
skynde sig at bestille plads.
Der kommer mere præcise
oplysninger senere.
KH Kate Larsen og
Kåre Fog

Musikaftenskolen Lirum Larum
Afslutningsfest
Aftenskolen holder afslutningsfest på Østervangsskolen, Astersvej 15, fredag den
23. marts kl. 19.30. Fri entré.
Kom og se, hvad vi laver! Du får også mulighed for en lille svingom.
Der sælges øl og vand, kaffe, te og kage.
Mange hilsner
Mette

Folk Roskilde
HUSK:
Helene Blum & Harald Haugaard Band fredag den 23. februar kl. 19.30, Gimle.
Læs nærmere i februar-Lirekassen.
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Hans Theessink & Knud Møller
Torsdag den 15. marts
kl. 19.30
Dørene åbnes kl. 19.00
Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg: roskildebilletten.dk
150 kr. + gebyr.
Billetter ved døren 175 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 blues-duo 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, blandt andet,
opnået prisen som Årets danske Instrumentalist. Hans Theessink har – hele tre gange
– vundet den østrigske Amadeus Music Award for bedste udgivelse i kategorien Jazz
World Blues.
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.
Kom og læn jer tilbage i stolen og nyd den fantastiske musik. De er to af de absolut
bedste på blues-scenen – ”glad blues”!
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Fællesmødet
Fællesmødet er et koordineringsmøde for alle Lirum Larums foreninger og
underafdelinger. To gange om året mødes repræsentanter for de forskellige områder
og drøfter emner af fælles interesse. Alle Lirum Larum-medlemmer er velkomne.
Næste fællesmøde er torsdag den 1. marts kl. 19.15 på Kildegården, lokale 104.
Dagsorden:
1) Datoer
2) Spillemandsstævnet
3) Onsdagsaftenerne
4) Lirekassen
5) Hjemmesiden
6) Nyt om Kildegården
7) Indkomne emner
8) Evt.
9) Dato for næste møde
Derefter er der generalforsamling i Klejnekassen.

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter:
 Onsdagsaftenerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen,
kurtjohannielsen@gmail.com)
 Roskilde Spillemandslaug (oldermand Lise Bergsøe, older.roskilde@gmail.com)
 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen,
jensmarkvardandersen@outlook.dk)
 Folk Roskilde (formand Lene Buch, lebuchha@webspeed.dk)
 Musikaftenskolen Lirum Larum (aftenskoleleder Mette Vedfelt,
aftenskolelirumlarum@gmail.com)
 Roskilde Spillemandsstævne (kontaktperson Mogens Toft Jensen, mtj1@outlook.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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Kender du … ?
På www.lirumlarum.dk finder du under UDGIVELSER (øverst på forsiden)
en liste over div. Lirum Larum-relaterede musikudgivelser fra 1973 til i dag.
Tag et kig!

