Lirekassen
Februar 2019
Denne gang er der indlæg fra:
 Onsdagsaftener
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Musikaftenskolen Lirum Larum
 Folk Roskilde
 Rødder, Fødder & Stemmer
JANUAR
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Torsdag
FEBRUAR
Søndag

23.
26.
30.
31.

3.

Onsdag

6.

Onsdag
Lørdag

13.
16.

Onsdag
Lørdag
Onsdag

20.
23.
27.

Onsdagsaften
Les Lanciers
Onsdagsaften
Dallahan

Irsk violin
Hambovariationer
Onsdagsaften
Laugsaften
Onsdagsaften
Sønderhoning spil
Sønderhoning dans
Dobbeltbal
Onsdagsaften
Kieran Goss & Annie Kinsella
Onsdagsaften

Aftenskolen
Folk Roskilde

Aftenskolen
Aftenskolen
Spillemandslauget
Aftenskolen
Aftenskolen
Folkedanserlauget
Folk Roskilde

Onsdagsaftener
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vestende). Tid: 19.30-22.00 (NB yderdørene låses kl. 21). 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.
En opfordring: Tag din egen kop med
- opvaskemaskinen er i stykker,
og plastikkrus er ikke godt for miljøet.
6.2.
19.30 Franske danse med Elsebeth Rønne
21.00 Roskilde Spillemandslaug
13.2.
19.30 Bunkespil
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20.00 De Finn-urlige Spillemænd
21.00 Bue & Kaj-Aage
20.2.
19.30 Bunkespil
20.00 StrengMedVind
21.00 Egen Stemning
27.2.
19.30 Bunkespil
20.00 Udspil
21.00 Knud med venner
Bunkespil: forspiller Knud Kristiansen
13.2. Fynbo fra Salling - Schottish fra Gjørvig - Karens Vals - Hamborger Pastor Kaj Hambo från Uplan - Kyllinge Sørens dans - Jysk Kontra Bornholm - Tater Hopsa.
20.2. Klunka Polka - Schottish Gumboda - Ravne Peer vals - Gammel sekstur 4 par Tækkemandens tretur - Hornfiffen - Den fine Madam Sne - Trads Hopsa.
27.2. Peder Pøhl - Schottish från Bro - Vals efter Groupa - Karis Peers hambo Skørpinge firtur - Blå Firtur - Sjinmyra familievals - Helges Hopsa.
Venlig hilsen og god fornøjelse
Karen, Dorthe, Søren, Knud og Mette

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 6. februar
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, 1.
På februar-laugsaftenen får vi fornøjelsen af Michael Graubæk som underviser og
forspiller.
Aftenens forløb er:
18.30 Øvning inkl. månedens melodi, som er Tomas Håårds Schottis
19.30 Meddelelser
19.35 Pause med kaffe/te og brød – og øl eller vand
20.00 Videre øvning
21-22 Lauget spiller til onsdagsdans
Aftenens melodier er:
Grønne Aal - Forlovelsesreinlendar - 4 Tuur - Tosse Marens Totur - Den halve kæde –
Snurrepisken - Hopsa fra Salling
Pastor Kaj - Tomas Håårds Schottis - Den gamle mand - Det jawwer ett enno Baglæns kontrasejre - Sekstur fra Brandelev - Gamle Else
Polka e. Peder Pøhl - Vals efter Groupa - Kristians Schottish - Jødetur fra Mors Engelsk kvadrille - Taterhopsa
Reserve: Lyø brudevals - Mallebrok
Spillelisten ligger på www.spillefolk.dk
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Generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag den 16. marts i Musikkens Hus,
Kildegården 6. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være oldermanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der fællesspisning og bal (hvor lauget spiller den første
time) – se næste nummer af Lirekassen.
Vel mødt - bestyrelsen

Laugsspil
Lauget spiller på generalforsamlingsballet lørdag den 16. marts kl. 19.30-20.30 og på
Rødder, Fødder & Stemmer lørdag den 17. august (tidspunkt kommer senere).

Jobbørsen
ligger inde med følgende jobtilbud:
- Ole Quistgaard fra Folkets Hus Spillefolk efterlyser en person til at taste
dansebeskrivelser ind i Spillefolks database.
- Generalforsamlingsballet v/ Jens Markvard efterlyser tre spillegrupper til ½ times
spil hver.
- Spillemandslauget efterlyser to bestyrelsesmedlemmer (heraf en kasserer) til
tiltræden efter generalforsamlingen.
- og meget andet.
Så der er ingen, der behøver at kede sig i det nye år.
Venlig hilsen Lise, oldermand

Roskilde Folkedanserlaug
Dobbeltbal i Guldaldersalen
Lørdag den 16. februar kl. 20-23.30
Sted: Florentz Café & Brasserie (tidl. Hotel Prindsen), Algade 13, 4000 Roskilde.
Musik: Jæ Sweevers og Bjerager/Grue/Damlund
Entré 150 kr. (billetter købes ved indgangen).
Salg af kage, kaffe og te samt øl, vin og små sorte.
Festmiddag med toretters menu (varmrøget laks + langtidsstegt kalveculotte) i
Guldaldersalen kl. 18. Pris 269 kr. Deadline for bestilling: 31. januar kl. 16.00.
Tilmelding via info@cafeflorentz.dk eller 46 15 21 52.
Der SKAL forudbetales i caféen eller via bankoverførsel (reg.nr. 2232, kontonr.
0748323953) med oplysningen: Festmiddag 16. februar, antal kuverter og
bestillerens navn eller ved kontant/kreditkort hos Florentz.

Jæ Sweevers - Sønderhoningdans

Bjerager/Grue/Damlund - Roskildedanse
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Dansekurser lørdag 16.2.
Sønderhoningdans: Rikke Rasmussen, i Musikkens Hus, Kildegården. Se nærmere
under Musikaftenskolen på næste side.
Roskildedanse: Introduktion til Roskildedanse ved Poul Bjerager i den gl. byrådssal i
Byens Hus, Stændertorvet 1, kl. 17-17.45. Tilmelding er ikke nødvendig, da det er
gratis. Læs nærmere i december-Lirekassen.

Generalforsamling og bal
Generalforsamling i Roskilde Folkedanserlaug lørdag den 16. marts kl. 15 i
Musikkens Hus, Kildegården 6, 1., i h.t. vedtægterne.
Fællesspisning kl. 18 af medbragt mad til fællesbord (husk service). Vin og
drikkevarer købes i baren.
Bal kl. 19.30 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1.
Gratis entré for alle medlemmer af Lirum Larum-foreningerne.
Musik spilles af det store orkester Roskilde Spillemandslaug samt af tre forskellige
orkestre med relation til Roskilde Spillemandslaug.
NB: Interesserede orkestre, der ønsker at spille i ca. 30 min. til ballet, kan kontakte
Jens Markvard på mobil 61 60 11 04 eller jensmarkvardandersen@outlook.dk

Musikaftenskolen Lirum Larum
Les Lanciers
Lørdag den 26. januar kl. 12.00-15.40
Instruktør Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101
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 du vil 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.

Irsk violin
Søndag 3. februar kl. 11.00-16.00
Lærer Louise Ring Vangsgaard
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 107
Pris: 350 kr.
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
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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.

Hambovariationer
Søndag 3. februar kl. 13.00-16.40.
Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101
Pris: 275 kr.
Hold nr. 8607, let øvede
På dette kursus leger vi med hamboens mange
variationsmuligheder, både koreografisk, rytmisk og
trinmæssigt. Kurset er for dem, der allerede kan danse
hambo, men som gerne vil mere. Vi skal danse både ret
om og avet om (avet hamboomdansning gennemgås på kurset), og vi vil krydre
grunddansen med valse-, mazurka- og andre trinvariationer. Det er en fordel at
tilmelde sig som par.
Lørdag 16. februar kl. 14.00-17.00:

Harmonika

Violin

Andre instrumenter er velkomne.
Lærer Ole Mouritsen
Hold nr. 8801

Andre instrumenter er velkomne.
Lærer Peter Uhrbrand
Hold nr. 8802

Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 107 og 108
Pris pr. hold: 275 kr.
På disse to hold skal vi lære at spille sønderhoning med det rigtige taw. Du skal
være øvet på dit instrument for at få noget ud af undervisningen. Vi bruger ikke
noder, men en uge før kan du få at vide, hvad vi skal spille, men noderne skal blive
hjemme.

Sønderhoning dans
Lørdag 16. februar kl. 13.00-16.40
Instruktør Rikke Rasmussen
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101
Pris: 275 kr.
Hold nr. 8610
Fanø er et af de steder i Danmark, hvor der stadig
danses traditionsdans, når der holdes fest.
Sønderhoning hedder denne fantastiske dans. På
dette kursus vil du lære dansens helt specielle trin og
fatning. Du vil på den måde blive klar til aftenens bal med Jæ Sweevers (se under
Roskilde Folkedanserlaug i denne Lirekasse). Vi vil også komme omkring de to lidt
raskere danse fannik og rask, som hører med til et traditionelt sønderho-sæt.
Tilmelding og betaling for alle hold på aftenskolelirumlarum@gmail.com, tlf. 22 11 18
93, konto 2905 2551644114.
Husk tilmelding i god tid, da holdet måske ellers vil blive aflyst.
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Folk Roskilde
Husk:

Dallahan (SCO/IRL)
Torsdag den 31. januar kl. 19.30,
Gimle, Helligkorsvej 2
Dallahan er et af de hurtigst opstigende
unge bands på den internationale
folkemusikscene og byder på en
bjergtagende musikalsk rejse leveret af
prisvindende musikere. Med unikke
arrangementer af både nyskrevne
numre og traditionel irsk musik giver
de den keltiske musik et frisk pust og
fører den fremad. (Læs mere i januarLirekassen).

Kieran Goss & Annie Kinsella (IRL)
Lørdag den 23. februar 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.
Kieran Goss regnes for én af Irlands
bedste sangskrivere. Hans intense
stemme tryllebinder publikum, og når
hans hustru Annie Kinsella slutter sig
til ham på scenen, opstår magiske
øjeblikke. Harmonierne og samspillet
er helt sublimt. Sammen har de på
turnéer i hele Europa fortryllet
publikum og fået fantastiske
anmeldelser.
Time Out Magazine skrev:
"Individually, they are both gifted
singers, but when they sing together,
magic happens … the harmonies, the
chemistry … just sublime.”
Disse live shows inspirerede duoen til
at indspille deres første duoalbum
med titlen Oh, the Starlings.
Samtidig med udgivelsen af
albummet i februar 2019 kommer
parret til Danmark som del af en 40dages Europa-turné. I den forbindelse kan Folk Roskilde præsentere duoen og deres
dejlige musik.
Med sange, historier og harmonier, som transporterer publikum til en anden verden,
er denne musik fra hjerte til hjerte – et show, der vil få dig til at le og græde. Et
show, der rammer dig med sin ærlige skønhed. En koncert, man ikke må gå glip af.
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Forårets koncerter
Kære alle. Her er en oversigt over Folk Roskildes forår.
Samtidig vil jeg minde om, at det er tid at forny sit
medlemskab. Årskontigentet er fra 2019: 200 kr., og
som medlem får du 25 kr. rabat til vores koncerter,
medmindre andet er nævnt. Desuden er du med til at
støtte udbredelse af folkemusikken. Du kan blive
medlem ved enten at melde dig ind til en af vores
koncerter eller ved at indbetale til vores konto i
Nordea: reg.nr. 2280, kontonr. 2551 630 792. Husk at angive tydeligt navn og
adresse samt mailadresse, så vi kan sende dig nyhedsbreve m.m.
Imar (SCO) - Onsdag d. 6. marts kl. 19.30
5 super musikere, der spiller folk op af stolene!
Karine Polwart Duo (SCO) - Torsdag d. 7. marts kl. 19.30
En fremragende sanger og én af Skotlands bedste sangskrivere
Duncan Chisholm Quartet (SCO) - Tirsdag d. 2. april kl. 19.30
Den mest autentiske fortolker af højlandets fiddle-music. Her med egne bjergtagende
nye kompositioner.
Fromseier Hockings (DK) - Lørdag d. 27. april kl. 19.30
En af Danmarks bedste duoer. Violin, guitar og sang af højeste klasse.
Spöket i Köket (S/B/DK) - Onsdag d. 22. maj kl. 19.30
Balaften! Der skal danses i Gimle-Tanken!

Rødder, Fødder & Stemmer
Årets festival for folkemusik/tradition og fornyelse - Rødder, Fødder & Stemmer bliver afholdt lørdag den 17. august på havnen i Roskilde i et tæt samarbejde med
Vikingeskibsmuseet.
Samme weekend finder årets Fjordbåd-træf sted under temaet Hånd, Værk og
Traditioner i Norden.
De to begivenheder vil, både indholdsmæssigt og i praksis, styrke hinanden, og vi
arbejder nu med nogle meget spændende initiativer og muligheder.
Husk at følge med på hjemmesiden www.rosrod.dk og
www.facebook.com/folkemusikfest
På festivalgruppens vegne
koordinator Mogens Toft Jensen, rosrod285@gmail.com

Glimt fra Rødder, Fødder & Stemmer 2018. Se flere billeder på www.rosrod.dk
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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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

