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

Onsdagsaftener
Vedr. onsdagsaftnerne på havnen i Roskilde i juni, juli og august: se nedenfor.

Roskilde Spillemandslaug
Havnedansen
Nedenstående har været udsendt til spillemandslaugets medlemmer:
Kære spillefolk
Det er med dyb beklagelse, at vi hermed aflyser havnedansen juni-juli-august 2020.
Folkedans er nærkontakt, og det er ikke lige tiden for den slags.
Vi har snakket om muligheden for buskspil på havnen i stedet for, og udmeldingen fra
Claus Christiansen fra Vikingeskibsmuseet er, at vi er velkomne til at spille i
smågrupper på museumsområdet, under overholdelse af myndighedernes
retningslinjer.
Vi skulle meget gerne undgå, at området bliver et hotspot, som det var tilfældet på
Islands Brygge for nylig, hvor politiet indførte opholdsforbud.
Vi må bruge området med omtanke, f.eks. bede eventuelle tilskuere om at holde
afstand, og måske holde op med at spille et stykke tid, hvis der er tendens til
"kødrand". Det er den enkelte gruppes ansvar.
Så måske ses vi i løbet af sommeren.
På bestyrelsens vegne - Lise, oldermand
Vi kan altså godt komme til at spille på havnen. Men Havnedansen med
spillemandslauget som officiel arrangør er aflyst. Og "spontan dans" på havnen er for
egen regning og risiko.
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Generalforsamling i september?
Det ville være dejligt at få klaret den aflyste generalforsamling i slutningen af
september – vi får se.
God sommer – trods alle aflysninger – og pas godt på jer selv og hinanden.
Lise, oldermand

Roskilde Folkedanserlaug
Havnedansen
Alle ønskes en god sommer – selvom Havnedansen som vi kender den desværre er
aflyst for i år (jf. side 1).

45-års jubilæum
Lauget har 45-års jubilæum lørdag den 19. september. Vi byder hermed på et
program, hvor vi inviterer alle i Roskilde med for at fejre jubilæumsdagen.
Om formiddagen bydes på "byfolkedans" på Stændertorvet, inkl. publikumdans for
alle.
Om aftenen er der fællesspisning og festbal, åbent for alle. Og der vil være mulighed
for at lufte den gamle 70'er-garderobe.
Embla danser - ligesom ved 40-års jubilæet - performancedans, men i år er det både
med Embla og Phønix (foto). Og der er selvfølgelig folkedans for alle til spil fra tre
orkestre (se næste side).
Det bliver helt sikkert en festdag!

Formiddagens program
- på Stændertorvet 1, foran Byens Hus
Kl. 10.00-11.00 Byfolkedans for alle til Knud Kristiansens orkester. Alle interesserede
vil blive budt op, og der er fællesdans, hvor alle kan deltage.
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Aftenens program
- i festsalen på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde
Kl. 18.00 "Corona-spisning" af egne medbragte retter. Herunder opfordres alle til at
kvæde en vise eller synge en sang. Medbring eget bestik m.v. Drikkevarer
kan købes på stedet.
Kl. 19.15 Servering af boblende festdrik
Kort velkomst ved folkedanserlaugets formand Jens
Åbningstale ved Claus Larsen, formand for Kultur & Idrætsudvalget
Poul Bjerager kigger tilbage og frem
Kl. 19.45 Roskilde Spillemandslaug spiller til dans
Mooves & Melodies: danseforestilling med Embla og Phønix
Anja Præst og Jesper Vinther spiller op til vestsjællandsk bal (traditionel
dans)
Phønix (foto nedenfor) spiller jubilæumsaftenens sidste danse (Balfolk)
Kl. 23.15 Afslutning og oprydning
I løbet af aftenen er der salg af vin og
andre drikkevarer, kaffe, te og kage.
Entré: Unge under 30 år: 50 kr.
Over 30 år: 70 kr.
Evt. yderligere oplysninger: formand
Jens Markvard Andersen, tlf. 61 60 11
04.
Arrangementet er støttet af Roskilde
kommune.

Musikaftenskolen Lirum Larum
Efterårssæsonen
Højskolesang
Det i marts aflyste foredrag/debat/fællessang med Per
Krøis Kjærsgaard er rykket til søndag den 4. oktober kl.
14, sted: Roskilde Bibliotekssal.
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De gamle spillemænd, sangere og originaler
Det er titlen på et foredrag/debat med de to rigsspillemænd Carl Erik Lundgaard og
Poul Lendal, kendt fra trioen Lang Linken. De lover historiefortælling med masser af
musik og sange - og efterfølgende debat. Glæd jer!
Tid og sted:
tirsdag den 10.
november,
Roskilde Bibliotekssal.

Ellers er der travlt med hjælpepakken her på aftenskolekontoret, mens de sidste
datoer til opstarten er ved at være på plads. 1. juni er opstartsdatoerne tilgængelige
på hjemmesiden.
Programmet vil som vanligt udkomme i august.
De bedste hilsener
Brian Hornuff, aftenskoleleder

Folk Roskilde
Efterårets koncerter
Her er en liste over Folk Roskildes koncerter i efteråret – i håb om, at livet er blevet
”normalt” igen til den tid.
Alle koncerter er sat til salg på www.gimle.dk
Se omtaler, priser og billeder på Folk Roskildes hjemmeside via www.lirumlarum.dk
Søndag d. 13. september kl. 19.30: Chuck Brodsky (USA)
Søndag d. 25. oktober kl. 19.30: Fairport Convention (UK)
Søndag d. 15. november kl. 16.00: Alex Nyborg Madsen & A Circle Of Friends (DK)
Søndag d. 22. november kl. 19.30: VÍÍK (NO/S/DK)
Søndag d. 6. december kl. 16.00: Dissing & Las (DK)
Desuden er Theessink & Møller flyttet til torsdag d. 18.
marts 2021. De billetter er også sat til salg.
Håber at se jer i stort tal til efterårets koncerter.
Kærlig hilsen
Lene Buch
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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 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.
Udsendelse: Lene Buch
Redaktør: Iben G. Nissen
Se også www.lirumlarum.dk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

God sommer!

