Lirekassen
Januar 2020
Denne gang er der indlæg fra:
 Onsdagsaftener
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Musikaftenskolen Lirum Larum
 Folk Roskilde
DECEMBER
Onsdag

18.

Onsdagsaften (årets sidste)

JANUAR
Onsdag

8.

Onsdagsaften
Laugsaften
Onsdagsaften
Søren Korshøj og Marc Facchini
Onsdagsaften
Danske/nordiske danse
Onsdagsaften

Onsdag
Søndag
Onsdag

15.
19.
22.

Onsdag

29.

Spillemandslauget
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.
Der er (som tidligere meddelt) ingen gennemgående vært i januar, men TAK for god
respons med at melde sig til delopgaver. Her er resultatet:
1.1. Ingen onsdagscafé
8.1.
19.30 Velkomstdrink og Godt Nytår - ved Anne og Lis
20.00 Les Lanciers - Karen Brodersen instruerer
21.00 Roskilde Spillemandslaug
15.1.
19.30 Bunkespil - ved Jørgen/Jyllinge
20.00 Optimisterne
21.00 ”Forbunken”
22.1.
19.30 Bunkespil - ved Jørgen/Jylinge
20.00 Rune og Poul
21.00 Birgitte og Karen
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29.1.
19.30 Bunkespil - ved Jørgen/Jyllinge
20.00 Eigil og Kirsten
21.00 Roskilde Spillemandslaug
Medbring gerne egen kop til din kaffe/te.
Venlig hilsen onsdagskoordinatorerne Birthe Hansen og Kurt Nielsen,
kurtjohannielsen@gmail.com
Bunkespil - forspiller Jørgen/Jyllinge:
I nedenstående bunkespil har jeg forsøgt at følge op på laugsaftenens melodier.
Derfor går nogle af melodierne igen de tre gange, så vi – og danserne – kan få dem
ordentligt lært.
15. januar: Madsbøls Polka nr. 1 – Schottish från Luleå – *No 13 Trippevals –
**Oxekow - ***Den enkelte Kjæde – Tosse Marens Totur/Per Huggers totur –
Mazurka fra Gevningebogen – Forlovelsesreinlendar – Danish Tune (Vinterengelsker).
22. januar: Madsbøls Polka nr. 2 – Sjutti Schottish – Trekantet Sløjfe fra Thy (tre par)
– Den Toppede Høne fra Thy (tre par) – **Oxekow – ***Den enkelte Kjæde - *No. 13
Trippevals – Hamborger nr. 3 – Sekstur nr. 16.
29. januar: Rideranke Polka – Rendalsreinlender – *No 13 Trippevals – Saven (jeg vil
gerne have denne melodi prøvet af til dans, så øv den venligst) – Anglais eft. Ola
Hansson – Kyllinge-Sørens Dans – ***Den enkelte Kjæde - **Oxekow – ****Pigernes
fornøjelse (familiedans, stor kreds, spilles i G-dur) - Frøens Hopsa.
Reserver til alle tre dage: Peder Pøhls Polka – Per Skillings Vals – Tomas Haards
Schottish.
*Melodien er udsendt til laugsmedlemmerne til internt brug.
Her er nogle dansebeskrivelser. De står helt for egen regning, og dansene kan
naturligvis danses, som danserne synes. Men det kan være godt at have et
udgangspunkt.
**Oxekow: To rækker (herrer/damer, parrene nummereres med 1 og 2)
1. reprise: Rækkerne går to gange mod hinanden og hilser.
2. reprise: Figuré herre mod herre /dame mod dame – fortsat figuré mod egen
partner.
3. reprise: Rundt først med enkelthåndsfatning - gangtrin, sidenhen med
tohåndsfatning med partner - hurretrin (kaldes også for ”Pedersen”).
4. reprise: To og to par - små kredse rundt til venstre og højre.
5. reprise: Parrene danser langsom polka rundt om hinanden og ender på ny plads.
***Den enkelte Kjæde (to par)
1. reprise: Kreds til venstre med hurretrin – Efterfølgende ture: Sving egen – Sving
egen – Kreds med livfatning – Kreds med livfatning – Sving egen.
2. reprise: Parrene bytter plads (2. par danner port) – og bytter plads igen/går
baglæns (1. par danner port) – derefter kæde. Det hele gentages, men nu danner 1.
par port.
****Pigernes fornøjelse (familiedans, stor kreds): 4 skr. mod midt/4 tilbage –
sideløbstrin til venstre - 4 skr. mod midt/4 tilbage – sideløbstrin til højre - 3 klap
foran/3 klap bag/3 klap for/1 klap mod partners hænder/omdansning – herre og
dame vender ryggen til hinanden og udfører hele klapperitualet med den ny partner.
Dansen starter forfra med ny partner. Smart – ikke?!
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Onsdagsværter i foråret
Februar: Mette Vedfeldt, tlf. 22 50 18 93
Marts: To af Hver, jsa@jyllingesyd.dk
April: Der mangler vært/hjælpere til de praktiske opgaver!
Marianne Waarkjær koordinerer musikken,
tlf./sms 22 67 77 37
Maj: Kirsten Meinertz, kirmei@mail.dk

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 8. januar
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.
Året starter stærkt med Thomas Egelund (violin) som underviser og forspiller ved
dansen kl. 21-22 og Al Damlund (klarinet) som supplerende underviser.
Aftenens forløb er:
18.30 Øvning af aftenens melodier inkl. månedens melodi, som er No 13 Trippe Wals
19.30 Meddelelser
19.35 Pause med kaffe/te og brød, og øl eller vand
20.00-21.00 Videre øvning
21.00-22.00 Spil til onsdagsdans
Aftenens melodier:
Madsbøl Polka nr. 1 - Madsbøl Polka nr. 2 – *Forkert Vals nr. 46 – Sextuur nr. 16 –
*Den enkelte Kjæde – **No 13 Trippe Wals - Hamborger no 3 – Tosse Marens Totur –
Per Huggers Totur – Ride Ranke Polka – Mazurka (fra Gevningenbogen) – Forlovelsesreinlendar – Oxekow – Peder Pøhls Polka – Ryskjerketurn (gamle Toza) – Jydsk
Kontra fra Bornholm - Solen, den vækker op – Ostindiens velkomst – Kakkelovnen –
Oh, kunne du mit hjerte se – Kirsten og jeg - Anglaise (Keld Nørgård).
* De med stjerne mærkede melodier kan findes på www.rosrod.dk under ”Melodier og
Workshops/disse fællesmelodier” både som node og lydfil.
De øvrige melodier findes på spillefolk.dk/Nodesamling/repertoirelister/nyeste
repertoirelister Roskilde.
** Månedens melodi (fra Roskildeegnen). Udsendt til medlemmerne til internt brug.
Hvad jeg blandt andet tog med mig fra laugsaftenen i december med Mads:
1. Se på forspilleren.
2. Hvis du ikke kan se på
forspilleren, fordi du har travlt
med at se på noderne, så lyt
til dine medspillere.
3. Hvis du ikke kan høre dine
medspillere, så spil lidt
svagere … så skal det hele nok
gå godt.
Tak for et dejligt, musikalsk år, og glædelig jul og godt nytår til jer alle
Lise, oldermand
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Roskilde Folkedanserlaug
Dobbeltbal lørdag 15. februar
kl. 19.30-23.30, på Østervangsskolen.
Musik: Jæ Sweevers (sønderhoninger) og
Mads Hansens Kapel (t.h., alm. folkedans).
Kurser samme dag på Østervangsskolen:
se næste side under Musikaftenskolen Lirum
Larum.

Festmiddag kl. 18 med buffet på
Restaurant Hua Long (50 m fra
skolen), pris 149 kr. inkl. dessert og
kaffe, ekskl. drikkevarer. Bestilling til
Hua Long på 46 35 22 66 inden 12.
februar, oplys navn og antal
personer. Betales ved ankomst.

Generalforsamling
Lørdag 14. marts kl. 15 i Musikkens Hus.
Kl. 18 fællesspisning.
Kl. 19.30 bal - nærmere herom senere.

Musikaftenskolen Lirum Larum
Nye hold fra januar/februar
Saxofoner og en bassist søges til et etableret rytmisk sammenspilshold tirsdage kl.
20 på Tjørnegårdsskolen.
Løbende tilmeldinger!
Nikolaj Wamberg har ledige pladser til sang og klaverundervisning fra den 27.
januar og på sammenspilsholdet for alle instrumenter mandage kl. 18.00-19.30.
Løbende tilmeldinger!
Se flere kurser på aftenskolens hjemmeside via www.lirumlarum.dk

Danske/nordiske danse
Instruktør: Karen Brodersen
Onsdage kl. 17.50-19.20 - opstart den 22. januar.
Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101
21 lektioner
Pris: 680 kr., pensionist 540 kr., ledig/
efterlønner 575 kr.
Hold nr. 10001
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Ha' det sjovt med dans: Vi vil arbejde med alle typer grundtrin, balance, dansefatninger, lytte til musikken mht. hvordan dansen følger musikken, udbygge med
variationer, således at du bliver klædt godt på til at kunne bevæge dig ud på
dansegulvet. Det, du lærer, vil også kunne bruges til anden musik. Der bliver både
fællesdanse og pardanse. Alle kan deltage - om du er begynder eller gerne vil ha'
genopfrisket. Du kan komme med eller uden partner.
Kontakt gerne Karen Brodersen for nærmere info på tlf. 28 20 70 03.

Hambovariationer
Instruktør: Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85
Søndag den 9. februar kl. 13.00-16.40
Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101, 1. sal.
Pris: 275 kr.
Sønderhodag lørdag den 15. februar:

Sønderhoningdans
Lærer: Rikke Rasmussen - musik til dans: Kirstine og Dorte
Uhrbrand
Østervangsskolen, kl. 13.00-16.40
Pris: 275 kr.
Hold nr. 9610
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. Vi vil også komme omkring de to lidt raskere danse
fannik og rask, som hører med til et traditionelt sønderhosæt.

Sønderhoningspil
Harmonika
Lærer: Ole Mouritsen
Østervangsskolen, kl. 14.00-17.00
Pris: 275 kr.
Hold 9801
Violin
Lærer: Peter Uhrbrand
Østervangsskolen, kl. 14.00-17.00
Pris: 275 kr.
Hold 9802
Andre instrumenter er også velkomne!
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 kurset kan du få at vide, hvad vi skal spille, men noderne skal blive
hjemme.
Spillekursisterne har mulighed for at spille et sæt sammen med Jæ Sweevers ved
ballet på Østervangsskolen samme aften!
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Tilmelding - for alle hold:
på mail aftenskolelirumlarum@gmail.com eller tlf. 22 11 18 93.
Betaling ved overførsel til Nordea: reg.nr. 2905, kontonr. 255 164 4114.
Vigtig meddelelse!
Nye priser i aftenskolen for pensionister og efterlønnere/ledige pga. reduceret tilskud
fra Roskilde Kommune (- 25,5 %) med virkning fra 1. januar 2020.

Folk Roskilde
Søren Korshøj og Marc Facchini
Dobbeltkoncert søndag den 19. januar kl. 16 (dørene åbnes kl. 15.30)
Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg: www.gimle.dk 100 kr. + gebyr.
Ved døren 125 kr.
Ungepris 50 kr.
Årets første koncert bliver en spændende konstellation af to af Danmarks bedste
singer/song-writere.
Søren Korshøj har været på
banen i rigtig mange år –
både solo og i spændende
sammenhænge som f.eks.
Instinkt. Født i Silkeborg
1964. Voksede op i en
ordrig familie, hvor børn
gerne måtte tale med ved
bordet, og en fest var god,
hvis snakken gik. Fattede
som barn interesse for sang
og musik, spillede i
teenageårene i flere
forskellige unge bands. Flyttede til Århus og beskæftigede sig i nogle år med teater. I
slutningen af firserne var Søren Korshøj en tur omkring billedkunsten, inden han i
halvfemserne sammen med John Bæk startede Kætter Kvartet. Siden år 2000 aktiv
med Instinkt, som turnerede i Canada, Storbritannien, Norden og det øvrige Europa.
Instinkt modtog bl.a. DMA-prisen for Årets Folk-album for både albummet Hur i 2003
og Grum i 2007. Søren turnerer nu med et repertoire af egne sange og fortællinger,
både som solist og med øvrig besætning.
Hans forrige soloudspil - Bladet fra munden - blev udnævnt til årets visealbum ved
DMA folk 2009. Og vi får garanteret lov til at høre sange fra hans senest album
Andedammen, der netop er udkommet.
Marc Facchini. Siden 2010 har den danske folk- og rock-undergrund nydt godt af Marc
Facchinis moderne psykedeliske visesange. Først som frontmand i henholdsvis
Mescalin Baby og Mother Lewinsky, siden som soloartist, har den dansk/ italienske
sangskriver hundredvis af medrivende koncerter og en lang række anmelderroste
pladeudgivelser bag sig. Til januar 2020 er Marc Facchini aktuel med sit fjerde
soloalbum. Marc Facchini skriver sange om krop, materie, telepati, finanser,
forvandling, filosofi, religion, seksualitet, spiritualitet og død. Hans soloudgivelser har
blandt andet indbragt ham en DMA-nominering som Årets Sangskriver for
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Vidunderlige Drømme, mens
Himmelmekanik med
følgende skudsmål blev
hædret blandt 2018's bedste
plader af Dagbladet
Information: "I en
afbalanceret, musikalsk
vekselvirkning mellem
bragende agitation og intim
minimalisme viser danskitalienske Marc Facchini med
sin tredje plade, at han er en
sangskriver af høj karat.
Sjældent har dansksproget
folk lydt så nærværende og nødvendigt." (Louise Rosengreen)
Til januar udkommer den fjerde plade i rækken - Ind I Evigheden: ”Der er en kæmpe
asteroide på vej mod os. Den vil slå os alle sammen ihjel. Vi ved det alle sammen.
Men vi ved ikke præcis, hvornår den kommer. Måske i morgen. Måske om en uge.
Måske først om et år. Ind I Evigheden er en Jim Jarmusch-inspireret kollage af
historier fra en parallelverden, hvor klodens undergang er meget mere håndgribelig.”
(Marc Facchini).
Glæd jer til en spændende eftermiddag med de to fantastiske sangskrivere.

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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 Brian Hornuff,
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.
Redaktør: Iben G. Nissen. Udsendelse: Lene Buch.
Se også www.lirumlarum.dk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Godt nytår!

