Lirekassen
Oktober 2018

Denne gang er der indlæg fra:
 Onsdagsaftener
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Musikaftenskolen Lirum Larum
 Folk Roskilde
SEPTEMBER
Lørdag
22.
Onsdag
26.
Torsdag
27.

Åbningsbal
Onsdagsaften
LSMR og Ryan Young & Jenn Butterworth

OKTOBER
Onsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag

Onsdagsaften
Trio Mio
Les Lanciers
Onsdagsaften
Onsdagsaften
Onsdagsaften
Irske danse
Irsk violin
Onsdagsaften

3.
6.
7.
10.
17.
24.
27.
28.
31.

Folkedanserlauget
Folk Roskilde

Folk Roskilde
Aftenskolen

Aftenskolen
Aftenskolen

Onsdagsaftener
NB!
Onsdag den 3.10. bliver sidste onsdagsaften på Hedegårdenes Skole,
Københavnsvej 34.
Fra onsdag den 10.10. er vi tilbage i Musikkens Hus på Kildegården 
Husk 3.10: Der vil være salg af øl, vand og kage, men NB du skal selv medbringe din
kaffe/te plus kop, da vi ikke har adgang til køkkenfaciliteter.
Fra 10.10.: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens
vest-ende). 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.
3.10.
19.30 Bunkespil, forspiller Jørgen Sten, se næste side.
20.00 Piraterne
21.00 Roskilde Spillemandslaug
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10.10.
19.30 Bunkespil, forspiller Ernst Colding: Alfred på Hultet, Hamborger sekstur, polka
sekstur, skottish efter Ploug Hansen, Chinese Breakdown, Kari Pers polka,
Hambo e. Lasse i Svarven, vals efter Groupa, Tellings hopsa.
20.00: Egen Stemning
21.00: Rødder 2
17.10.
19.30 Bunkespil, forspiller Lise Bergsøe: Vidars polka, Mads Enggårds Hamborger,
Firtur Oksbøl, Sekstur fra Brandelev, Hopsa nr. 2, Sommervalsen,
Forlovelsesreinlendar, flyv og skub kontra, Mallebrok. Reserver: Bette Mett',
Russeren, Livsglædens vals.
20.00 På Egne Ben
21.00 Piraterne
24.10.
19.30 Bunkespil, forspiller Jette Rasmussen: Jysk fynsk, Den glade kobbersmed,
Kristians skottish, Barseback skottish, Pouls firtur, Oldemors firtur, Lyø
brudevals, Stam Willum, Tænk på Enden, Når vinden er os føjelig, Aben hedder
Jacko, Schlaraffenland.
20.00 Sirenerne
21.00 To af Hver
31.10.
19.30 Bunkespil, forspiller Michael S. Petersen: Polkan går, Sving kontra, Blåvand,
Kylling Sørens Dands, Schottish fra Idre 2, Horgalåtan-hambo, Firetur fra
Varde, Du har så kønne øjne, Skæve Thorvald.
20.00 Ramsø-spillemænd og -koner
Med venlig hilsen
Jette Rasmussen og Ernst Colding, onsdagsværter i oktober
Bunkespil 3.10.
For ikke at belaste mine laugsbrødre/søstre unødigt, har jeg hovedsageligt valgt
melodier fra laugets spil 21-22: Madsbøls polka nr. 1 – Pastor Kaj – Kristians schottish
– Sommervalsen (Jens Drewsen) – Hambo eft. Lasse i Svarven – Snurrespisken* –
Rask Kontra (hvis der er tid nok) – Trekantet sløjfe fra Thy** – Hopsa nr. 2.
Reserver: Vidars polka – Ingers Brudvals - Karens vals.
* Mit forsøg på en dansebeskrivelse, absolut ikke autoriseret, men beskrevet som den
blev danset på Østervangsskolen for år tilbage. Se Spillefolk/YouTube, den midterste
udgave.
1. reprise ture.
2. reprise parvis løb rundt i salen (8 løbetrin) med en rundtur (8 løbetrin) ved
slutningen af reprisen (dvs. to gange) med korsgreb bag på ryggen. Det skal ikke
være for let!!
1. tur: Gangtrin til venstre og højre.
2. tur: Parvis omdansning på stedet med hurretrin, holdende hinanden med højre
hånd (halvt korsgreb).
3. tur: Parvis omdansning på stedet med hurretrin, holdende hinanden med begge
hænder (korsgreb).
4. tur: Flere damer (2, 3 eller 4) finder sammen i en lille kreds og danser rundt med
hurretrin.
5. tur: Flere herrer (2, 3 eller 4) finder sammen i en lille kreds og danser rundt med
hurretrin.
6. tur: Sidste tur gangtrin til venstre og højre.
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** Trekantet sløjfe fra Thy:
1. reprise ture.
2. reprise kæde til man møder egen danser, som man går armkrog med.
3. reprise: Parvis totrin rundt i den lille kreds.
1. tur: Kreds til venstre og højre.
2. tur: Parvis totrin på stedet.
3. tur: Parvis totrin på stedet.
4. tur: Enhåndsmølle.
5. tur: Dobbeltkreds (hurretrin).
6. tur: Livfatning (hurretrin).
7. tur: Kreds til venstre og højre.
8. tur: Parvis totrin på stedet.
Ovenstående dansebeskrivelser er ment som en hjælp til jer, der danser. Har I lyst til
at danse på en anden måde, skal I bare gøre det, men nu ved I, hvordan der bliver
spillet.
Med spille- og dansehilsen, Jørgen/Jyllinge (forspiller)

Onsdagsværter resten af 2018
November:
December:

De Andre v. Ebba Nielsen, ebbanielsen@gmail.com
Roskilde Folkedanserlaug v. Jens Markvard, tlf. 43 62 12 13

Mvh. onsdagskoordinatorerne Birthe og Kurt, kurtjohannielsen@gmail.com

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften
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, Kildegården 6.
MEN onsdag den 3. oktober er der ingen undervisning, for vi kan først komme
på Kildegården den 10. oktober, og Hedegårdenes Skole kan ikke tilbyde os et
undervisningslokale til de 30 personer, vi plejer at være til laugsaftenerne.
Så aftenens program er:
19.30-20.00 Bunkespil, forspiller Jørgen/Jyllinge
21.00-22.00 Lauget spiller til onsdagsdansen, forspiller Lise Bergsøe
Månedens melodi, Snurrepisken, spiller vi både til bunkespil og den sidste time. Jeg
håber, at vi – trods ændringen – bliver nok til, at spillet kan fungere.
Spilleprogrammet er:
Madsbøl polka nr. 1 - Pastor Kaj - Kristians Schottish - Russisk kontra eller Gammel
Ottemandsdans - Ingers Brudvals - Hopsa nr. 2
Fynbo efter Oldefar - Svensk Annas vals - Kylling-Sørens Dans - Snurrepisken - Gamle
Else
Vidars Polka - Hambo e. Lasse i Svarven - Hambo efter Spel-Albert - Sommervalsen Unser alte Kath - Den runde sekstur - Taterhopsa
Reserver: Lille Serenade - Skæve Thorvald
Noderne findes på spillefolk.dk (http://spillefolk.dk/nodesamling/roskilde.php)
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Laugsspil i efteråret
Musik over Præstø Fjord
Jeg skal hilse fra folkene bag Musik over Præstø Fjord og sige tak for gode workshops
og et fint bal.
Åbningsbal
Lørdag den 22. september spiller lauget til åbningsballet på Østervangsskolen - se
nærmere under Folkedanserlauget i denne Lirekasse.
På grund af uventet få tilmeldinger fra laugsmedlemmernes side deler vi tiden fra
19.30-20.30 med gruppen På Egne Ben (det er mandagsholdet, der tager et
selvstændigt job), sådan at "Den lille laugsgruppe” den første halve time spiller: Adam
og Eva - Den gamle mand - Det jawwer ett enno - Russisk kontra (Gl. 8-mands) Sekstur på række - Signe Bogøs vals - Madsbøl polka nr. 1 – Russeren - Bette Mett’ Sjampa dans - Livsglædens vals (familie) - En gammel hopsa.
Den anden halve time spiller På Egne Ben sammen med dem af os, der har lyst.
Roskilde Gymnasium
Fredag 2. november vil Roskilde Gymnasium gerne se os igen til spil og dans med
gymnasiasterne ligesom sidste år. Tidspunkt: 13.40-15.00. Maiken instruerer,
Jørgen/Jyllinge spiller for, og der er kaffe og øl/vand bagefter.
Fællesbal
Lørdag 17. november: Fællesbal kl. 18.00-23.30 på Østervangsskolen, startende
med fællesspisning – mere om dette senere.

Havnedansen - sæsonens sidste og fremtid
Onsdag den 29. august var sæsonens sidste havnedans og Knuds sidste aften som
leder af havnedansen. Det var en fin aften med dejligt vejr, en enkelt tale og et par
gaver og – som det skal være – festlig musik og dans. Lidt vemodigt … endnu en gang
tak til Knud.
På laugsaftenen den 5. september
havde vi et kvarters brainstorm
med de tilstedeværende om,
hvordan havnedansen kan
videreføres. Der var mange gode
tanker, og bestyrelsen arbejder
videre ud fra dette.
… og hvor skal skabet stå?
Vikingeskibsmuseet har sendt os
dette billede af den korrekte
bordopstilling, som den skal være,
når vi forlader dansepladsen. Det
husker vi til næste år.

Udespilslisten for 2018/19
Listen ligger nu på Folkets Hus hjemmeside. Det er en brutto-liste, og tanken er, at
den forspiller, der lægger plan for et udespil, vælger 80 % fra bruttolisten og er fri til
selv at vælge resten af melodierne.
Det skulle give en balance, så der ikke er for meget nyt at lære samtidig med, at man
ikke tærsker rundt i de samme melodier hele tiden.
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Roskilde Folkedanserlaug
HUSK: Åbningsbal
Lørdag d. 22. september på Østervangsskolen - se september-Lirekassen.
Kl. 18.00 Fællesbuffet med medbragte retter. Husk service, glas og kopper. Øl, vin og
vand kan købes i baren.
NB Programmet er ændret til:
Kl. 19.30 Roskilde Spillemandslaug
Kl. 20.00 En ny gruppe: På Egne Ben - og her med flere
Kl. 20.30-23.30 Kristian Bugge, Jamie Fox, Morten Alfred og Tapani Varis. Midt
på aftenen en lille koncert med Jamie Fox som den centrale person.
Det bliver en spændende og festlig aften.
Entré 70 kr.

Fællesbal
Lørdag den 17. november i Østervangsskolens festsal.
Vi starter aftenen med fællesbuffet af medbragte retter kl. 18.00 (husk service, glas
og kopper). Øl, vin og vand kan købes i baren.
Herefter går dansen fra kl. 19 til 23 ved masser af musik og dans til tre spillemandsorkestre fra Roskildeområdet.
Entré 50 kr. inkl. kaffe/te og kage.
Vel mødt ønskes af
Hedeboholdet – Hjemstavnsforeningen – Roskilde Folkedanserlaug

Fra et af vores tidligere fællesballer.
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Musikaftenskolen Lirum Larum
Velkommen
Velkommen tilbage efter en dejlig lang sommerferie. Fik du ikke nået at tilmelde dig,
kan du nå det endnu!
Der er stadig plads på danseholdet samt saxofon om onsdagen, stemmetræning
mandag og meget andet, se det hele på aftenskolens flotte hjemmeside via
www.lirumlarum.dk

Les Lanciers
Instruktør Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03
Søndag den 7. oktober kl. 12.00-15.40
Gråbrødre Skole
Pris 275 kr.
Hold nr. 8110
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 dansen eller lære den 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.

Irske danse
Lærer Elsebeth Rønne
Lørdag den 27. oktober kl. 12.00-15.45
Musikkens hus, Kildegården, lokale 101
Pris: 225 kr.
Hold nr. 8131
Kom og prøv et miks af irsk kvadrilledans og par-/kædedanse fra Frankrig. Den irske
musik vil variere mellem reels, jigs og polkas, og vi vil danse mindst én irsk setdans i
sin helhed, bestående af flere sammenhængende figurer. Vi vil øve de basale trin og
figurdele og måske også forsøge at øve lidt sværere trin. De franske danse er fra
forskellige områder i Frankrig, og vi danser pardanse til musiktyper som bourée,
mazurka, ’anderledes’ valse samt kædedanse med musik fra Bretagne.

Irsk violin
Lærer Louise Ring Vangsgaard
Søndag den 28. oktober kl. 11.00-16.00
Musikkens hus, Kildegården, lokale 107
Hold nr. 8331
Reels og jigs er nogle af de mest spillede melodityper i den irske traditionelle musik,
og det er her, vi vil lægge hovedvægten denne søndag. Du lærer melodierne på øret,
men får noderne efter kurset. Du skal have spillet nogle år for at deltage, da vi bl. a.
kommer til at arbejde med strøg. I den første del af kurset lærer vi et par nye
melodier og bruger lidt tid på ornamentering. Anden del foregår som sessions, hvor vi
spiller hvad vi kan af irske tunes. Man spiller med på det, man kan, og får måske lyst
til at lære mere.
Tilmelding nødvendig til alle hold - i god tid og med oplysning om mailadresse og
telefon. aftenskolelirumlarum@gmail.com, tlf. 22 11 18 93
Venlig hilsen og god fornøjelse - Mette, aftenskoleleder
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Folk Roskilde
Husk:
Dobbeltkoncert med LSMR og
Ryan Young & Jenn Butterworth
Torsdag den 27. september kl. 19.30
Denne aften byder vi på noget af det bedste - nye på både den danske og den skotske folk-scene.
Læs nærmere i september-Lirekassen.

Trio Mio (DK, S)
Lørdag den 6. oktober kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00), Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 100 kr. + gebyr 10 kr.
Ved døren 125 kr. Ungepris 50 kr.
Det er længe siden, vi sidst har præsenteret Trio Mio i Folk Roskilde – så vi glæder os
til at byde publikum ind til superlækker dansk/svensk musik.
I hjertet af Trio Mios musik ligger et brændende ønske om at give nyt liv til dansk/
svensk folkemusik. De spiller musikken på deres egen måde, gør den til nutidig
musik, som bibeholder dyb respekt for den tradition, hvoraf musikken er rundet.
Resultatet er ny, forfriskende og helt særegen kontemporær folkemusik, skabt fra det
specielle punkt, hvor traditionen møder nutiden og lader sig inspirere af andre stilarter
som jazz og klassisk musik.
Man er aldrig helt sikker på, hvad der skal ske: Smukke, rolige og luftige melodier
bliver afløst af hurtige, uforudsigelige og til tider vilde improvisationer. Men sikkert er
det, at musikken spilles med intensitet, virtuositet og glæde, som efterlader lytteren
åndeløs – og smilende.

Trio Mio blev dannet i 2004 og består i dag af Kristine Heebøll - violin, Peter Rosendal
- piano og flugabone og Jens Ulvsand – bouzouki og guitar. Gruppen har udgivet fem
albummer – og har modtaget i alt syv Danish Music Awards Folk for dem.
Glæd jer til en dejlig koncert.
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……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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)
 Rødder, Fødder & Stemmer (koordinator Mogens Toft Jensen, rosrod285@gmail.com)
 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

