Lirekassen
December 2019
Denne gang er der indlæg fra:
 Onsdagsaftener
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Musikaftenskolen Lirum Larum
 Folk Roskilde
NOVEMBER
Onsdag
Søndag
Onsdag

20.
24.
27.

Onsdagsaften
Hvad er julen uden musik?
Onsdagsaften

DECEMBER
Onsdag

4.

Lørdag
Onsdag
Fredag

7.
11.
13.

Onsdagsaften
Laugsaften
Basco m. Jullie Hjetland
Onsdagsaften
Julebal

Onsdag

18.

Onsdagsaften

Aftenskolen

Spillemandslauget
Folk Roskilde
Spillemandslauget og
Folkedanserlauget

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.
4.12.
19.30 Elever fra Køge Musikskole og Roskilde Musiske Skole spiller med Henrik
Jansberg, Liris Tötterström og Karen Brodersen. Der bliver lidt danseinstruktion
20.30 Piraterne spiller - og Birte synger også i år til julelangdans
21.00 Roskilde Spillemandslaug
11.12.
19.30 Fællesspil ved Lise Bergsøe: Kræn Tong Hans Støkk, Pastor Kaj, Den halve
kæde, Sextuur 16, Den runde sekstur, Kristians scottis, Majas hambo, Hambo
efter Spel-Albert, Mettes firtur, Ingers brudvals - Reserver: Pileknäckaren,
Gamle Else, Drillehopsa
20.00 Havnefrontspillerne
21.00 Frøberg
18.12.
19.30 Fællesspil ved Knud Kristiansen: Klunka polka, Schottish från Gjørvik, Den fine
Madam Sne, Hambo Uplan, Simpel sekstur, Sjampa dans, Lars Kusk Firtur, Lille
serenade, Tater hopsa
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20.00 Egen Stemning
21.00 Annette & De 4 Butlers
NB! Ingen onsdagsaften mellem jul og nytår. Alle ønskes god jul og godt nytår!
Vi ses igen på Kildegården onsdag den 8. januar.
Vært i december: bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug
Hilsen Jens Markvard Andersen, 61 60 11 04

Værter til onsdagsaftenerne i foråret
Der er ledige måneder, hvis man vil have indflydelse på indholdet af en onsdagsaften!
Kontakt gerne - og uforpligtende - Birthe og Kurt, hvis du vil høre om, hvad det
indebærer at være månedsvært for onsdagsaftenerne.
NB januar:
Det er ikke lykkedes os at finde
nogen til at påtage sig værtsrollen i
januar. Derfor fremlægger vi i
november og december en liste,
hvor du/I kan påtage dig/jer en eller
flere delopgaver: spille til dans, lave
program og spille for til bunkespil,
bage kage, brygge kaffe, rydde op,
vaske op …
Vi håber på jeres opbakning.
Januar
Februar
Marts
April
Maj

Ledig
Mette Vedfelt
To af hver
Ledig
Kirsten Meinertz

22 50 18 93
jsa@jyllingesyd.dk
kirmei@mail.dk, 21 45 88 02

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

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 4. december
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.
Her på den sidste laugsaften før jul har vi Mads Kjøller-Henningsen (fløjte) som
underviser og forspiller ved dansen kl. 21-22. Så er der inspiration til fløjterne.
Aftenens forløb er:
18.30 Øvning af aftenens melodier inkl. månedens melodi, som er Per Skillings Vals.
Hvis nogen har overskud til at øve 2.-stemme til Trippevals nr. 118, kunne det
være spændende at få med.
19.30 Meddelelser
19.35 Pause med kaffe/te og æbleskiver, og øl eller vand
20.00 Videre øvning
21.00-22.00 Spil til onsdagsdans
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Aftenens melodier:
Smedepolka - Lyø Schottish nr. 1 - Schottis från Bro - Oxekow - Nine pins reel - En
gammel hopsa
Hamborger no 3 – Trippevals nr. 118 - Hemmelig Sekstur - Baglæns kontrasejre Mazurka
Rideranke Polka - Per Skillings vals - Den lange sekstur - Kontra med Mølle Drillehopsa
Hambo på logen - Hambo efter Spel-Albert - Vejrmølledans - Danish Tune
Melodierne ligger på: http://spillefolk.dk/nodesamling/visrepertoire.php?idno=1650

Laugsspil: Julebal i Køge fredag 13. december
Som I kan se af programmet her i Lirekassen (næste side), skal vi sammen med Køge
Spillemandsforening spille til polonæse fra 19.30 til 19.45. Kom i god tid med stemte
instrumenter. Orienter jer om parkering af evt. biler. Det er ikke så let endda.
Program kl. 19.30-19.45 - spilleleder: Kristian Bugge
På loftet sidder nissen – Oksbølpolka – Kalenderfynbo – Nu har vi altså jul igen. Alt i
G-dur.
Derefter spiller vi til bal kl. 19.45-20.30 - spilleleder: Jørgen/Jyllinge
1. sæt: Rideranke Polka – Rævens Vals – Rejländer eft. Oskar – Uppsalapolskan
(hambo) – Sextuur nr. 16
2. sæt: Vidars Polka – Tossemarens Totur/Per Huggers Totur (3+3) – Gammel
Ottemandsdans fra Thy (Russisk kontra) – Den røde lue – Frøens Hopsa
3. sæt: Bette mand i knibe – 4 Tuur – Mettes Firtur – Den lille englænder – Karens
Vals – Christians Cykel – Trads’ Hopsa
Reservemelodier: Hamborger nr. 3 – Vals eft. Martin Eggen – Tomas Håårds Schottish
– Mazurka fra Læsø – Hemmelig Sekstur. Giv dem samme opmærksomhed som de
øvrige melodier. De kan sagtens komme i brug.
Ballet slutter med, at vi spiller sammen med Køge
Spillemandsforening kl. 22.45-23.00 - spilleleder: Kristian
Bugge
Fædrelandspolka – Den muntre Kreds – Polka
Sekstur/Hamborger Sekstur (3+2 , Køge Spillemandsforenings måde at spille dem på) – Tellings Hopsa
Alle spillelister er lagt ind på spillefolk.dk
Det bliver en fin aften. Det er tredje gang, vi afholder dette
julebal, så nu kan man vel sige, at det er en tradition.
Kristian Bugge og Jamie Fox kommer og spiller, ligesom de
har gjort de to andre gange.
Med spillehilsen Jørgen/Jyllinge

Nyt fra havnen
Vikingeskibsmuseet er i gang med at forberede et nyt museumsbyggeri, og alle, der
ejer, lejer eller låner en bygning eller et areal på Roskilde Havn, var inviteret til
orienteringsmøde 5. september.
Eftersom lauget jo låner dansegulvet onsdagene i juni, juli og august, mødte jeg op
for at høre, hvad det handlede om.
Det lød rigtig positivt. Som der stod på en af powerpointerne: ”En grundlæggende
præmis for arbejdet med et nyt vikingeskibsmuseum er en fastholdelse af det
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mangfoldige havneliv. Derfor skal der fortsat være mulighed for at videreføre de
aktiviteter, havnens mange brugere har i dag, og i muligt omfang skal nye brugere
også gives mulighed for nye havnerelaterede aktiviteter.”
Der planlægges afholdt arkitektkonkurrence i 2020-21, og lokalplan, høring og
byggestart ventes i 2021-22. Så det er ikke lige op over.
Lise, oldermand

Roskilde Folkedanserlaug
Julebal fredag 13. december
Køge Spillemandsforening, Roskilde
Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug
arrangerer julebal på Teaterbygningen i Køge (lige
ved stationen, Bag Haverne 1, 4600 Køge).
Entré 30 kr.
Dette er muligheden for at varme godt op til
juleaften.
Kom i juletøj - inkl. nissehue - og højt humør.
Kom i god tid.
Medtag julepynt - eller materiale til at lave det i
aftenens løb.
Program:
kl. 19.30

Polonæse - for alle spillemænd - forspiller Kristian Bugge

kl. 19.45

Roskilde Spillemandslaug

kl. 20.30

Kristian Bugge og Jamie Fox spiller traditionelt
Dans til Sankta Lucia (rund menuet)

kl. 21.30

Kaffepause med fællessang

kl. 22.00

Køge Spillemandsforening

kl. 22.45-23.00

Afslutning - for alle spillemænd - forspiller Kristian Bugge

www.koegespillemand.dk, tlf. 20 21 03 55
Støttet af Køge Kommune og Statens Kunstfond.

Husk
Dobbeltballet lørdag 15. februar med Mads Hansens Kapel og Jæ Sweevers
kl. 19.30 på Østervangsskolen.
Spille- og dansekurser om eftermiddagen.
Middag kl. 18 på Restaurant Hua Long (lige ved siden af skolen).
Se nærmere i november-Lirekassen.
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Musikaftenskolen Lirum Larum

Folk Roskilde
Basco med Jullie Hjetland (DK/S/N)
Lørdag den 7. december kl. 19.30
(dørene åbnes kl. 19.00)
Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 125 kr. + gebyr 10 kr.
Ved døren 150 kr.
Ungepris 50 kr.
Den dansk/svenske superkvartet Basco har til denne ”julekoncert” sluttet sig sammen
med den fantastiske sangerinde Jullie Hjetland. Resultatet er intet mindre end smukt
og spændende!
Sammen skaber de energisk musik og poetisk lyd, leveret med deres fælles passion
for at fortælle historier. I årenes løb har både Basco og Jullie modtaget adskillige
Danish Music Awards.
Bascos musik er varieret, fuld af nuancer og skønhed – temperament og drive,
delikate detaljer og god gammeldags, rå, foot-stomping power!
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Jullie er en alsidig og karismatisk sanger, hvis stemme har bragt hende rundt i
verden, ikke kun med Basco, men også som Lukkif og med Pierre Dørge og Nordens
Tone, blandt andre.
Hvad enten de optræder med Jullie, som kvartet eller med Danmarks Radios Big
Band, har det ukuelige skandinaviske folkroots-band Bascos smittende energi,
virtuositet og opfindsomhed vundet hjerter hos publikum over hele Europa.
Kom og oplev denne dejlige koncert den første lørdag i december.

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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 (formand 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

