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Denne gang er der indlæg fra:
➢ Onsdagsaftener
➢ Roskilde Spillemandslaug
➢ Roskilde Folkedanserlaug
➢ Musikaftenskolen Lirum Larum
➢ Folk Roskilde
JANUAR
Torsdag

14.

Christensen & Kanne Folkband

Folk Roskilde

Onsdagsaftener
Onsdagscaféen er fortsat aflyst i december og januar–februar pga. forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer.
Vi håber, I holder formen, humøret og spilleglæden, til vi igen kan samles om
onsdagen.
God jul og godt nytår fra onsdagskoordinatorerne - og forhåbentlig på gensyn onsdag
den 3. marts!
Birthe og Kurt
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Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften
Coronaen driller fortsat, så der bliver ingen laugsaften i starten af januar. Vi holder
stadig et vindue på klem for, at vi kan holde laugsaften i februar. I så fald mødes vi
for ved fælles hjælp at gennemspille Årsrepertoiret, som ligger klar i ”spillefolk”.
Lokalesituationen er stadig uafklaret. Roskilde kommune forventer dog, at lokalerne i
Musikkens Hus er klar den 1. februar.
I vil få besked, når vi ved noget mere.
Anders Clausager, oldermand

Roskilde Folkedanserlaug
Onsdagscaféen
Grundet de seneste nye tiltag for begrænsning af coronasmitte og med et
forsamlingsforbud på maks. 10 personer forlænget frem til den 28. februar er
onsdagscaféen fortsat aflyst frem til onsdag den 3. marts.
Fra den 3. marts er onsdagscaféen igen tilbage i Musikkens Hus på Kildegården 6, 1.
sal (da håndværkernes gulvforstærkning på 2. sal er afsluttet den 1. februar).
Såfremt der skulle komme ændringer på startdato og sted for onsdagscaféen, sendes
ny info ud i det nye år.

Dobbeltballet
med dans til orkestrene Jæ’Sweevers og Mads Hansens Kapel - planlagt til lørdag den
6. februar i festsalen på Østervangsskolen - er ligeledes aflyst.

Om corona
Her ved juletid og årsskifte en hilsen fra formanden med et lille skriv om dét at være
træt af corona:
Jeg glæder mig til, at vi kan ses igen.
Jeg glæder mig til, at vi kan lægge coronaen bag os. Den har dog budt på mange
spørgsmål til musik og dans - sommer såvel som vinter.
Uendelig tidsspilde for én, der kun er interesseret i noget, der er godt og holdbart,
som f.eks. de ikke-dybsindige tanker om vores musik- og danse-traditioner, der
tidligere har blomstret ved onsdagscaféen. Nu igen om muligheden for, at vi kan
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fortsætte onsdagscaféen uden de forstyrrende tanker om pandemier og andre
ufestlige indgreb i vores hverdag.
Egentlig længes jeg utrolig meget efter hverdagen, som den forhåbentlig snart vil
komme og åbne humøret for os igen. Det forventelige - uden de besværlige og
ængstelige vurderinger om, hvorvidt vores arrangementer nu er lovlige osv.
Jeg glæder mig til det tidlige forår, som forhåbentlig ikke kommer for sagte - med
livsglæde og latter for os alle. Det vil fremme energien hos vores spillefolk og dansere
med deres fællesskab omkring nye musik- og dansetraditioner ved onsdagscaféen. Og
nu med de nye tidssvarende sammenhænge uden besnærende regler - der
forventeligt vil give os trygheden igen, som vi altid søger, og som vi nu kan genkende
som det nye i hverdagen.
Tak til frygt for corona, som satte mine tanker i gang - med, hvad dette år har budt
os på.
Mvh. Jens
God jul og godt nytår til alle
Venligste hilsener fra bestyrelsen og Jens Markvard Andersen, formand

Pris til Lene Buch
Ved DMA ROOTS (Danish
Music Awards Roots) i
Amager Bio søndag den
29. november blev der
uddelt en pris til Lene
Buch, formand for Folk
Roskilde.
Folk- og rootsmusikken i
Danmark blev fejret ved
et flot arrangement, og
mange priser blev
uddelt. En tilbagevendende pris er Tingluti
Prisen, som hvert år
uddeles af Finn Alfred.
Finn motiverede årets
prisuddeling således:
”Om prismodtageren. Tak for, at vi må være med her i aften og uddele denne
Tinglutipris. Tingluti Forlag har fra 1966 udgivet adskillige musikpædagogiske emner
hovedsagelig af folkemusikalsk karakter. Mest kendt er
serien Rend og Hop, som omfatter 100 dansesange fra
25 lande, samt serien Spil bare løs, som har været og
stadig er en stor igangsætter for mange guitarister, og
som er solgt i nær en million eksemplarer.
Tingluti Prisen på 10.000 kr. uddeles hvert år til en
person, som inspirerer, engagerer og aktiverer til
folkemusikalsk udfoldelse. Årets modtager er sådan en
person.
Årets modtager står som arrangør for mange koncerter i Roskilde og er garant for, at
mange nye unge talenter kommer på scenen. Årets modtager laver udsendelser i
Roskilde Dampradio og sørger for, at der spilles folkemusik (det burde jo også ske i
DR). Med ildhu og et favnende humør møder vi modtageren overalt på festivaler, i
visehuse og til koncerter, hvor der hentes inspiration til videre arbejde. Det nyder vi
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godt af på Musik over Præstø Fjord,
hvor hun som bestyrelsesmedlem
og konferencier yder et stort
arbejde for folkemusikken.
Man sidder ikke længe til en
koncert, før man hører en
smittende latter. Så ved man, at
Lene Buch er til stede, og det er
hun heldigvis også i aften, og derfor
vil jeg bede dig komme herop og
modtage Tingluti Prisen og de
10.000 kroner. En pris, som du har
fortjent. Tillykke!”
Et stort tillykke til Lene!
Lisbeth Due Andersen
Fotos: Ivan Boll

Musikaftenskolen Lirum Larum
Før jeg ved, om vi må have undervisning efter 3. januar, starter jeg ikke nye hold op
før måske til februar.
Svensk folkemusik og dans - foredrag, debat og workshop med Anna Bjørk, planlagt
til lørdag den 23. januar - er udsat.
I ønskes en glædelig jul og et godt og afslappet nytår.
Mange julehilsner, Mette

Folk Roskilde
Christensen & Kanne Folkband
Torsdag den 14. januar kl. 19.30, Gimle, Helligkorsvej 2
Billetter i forsalg: www.gimle.dk 100 kr. + gebyr
Billetter ved døren: 125 kr. (kontant eller MobilePay)
Ungepris: 50 kr.
Viser, visepop, folkemusik - kald det hvad du vil. Glæden ved livet, og det til tider
hævede øjenbryn over det modsatte, er i fokus, når Christensen & Kanne Folkband
optræder med et repertoire bestående af primært danske sange fremført af fire herrer
med en gennemsnitsalder på ca. 60 år. I C&K Folkband spilles derudover også enkelte
sange fra Jens Christensens bagkatalog - der rækker 40-45 år tilbage til tiden, hvor
engelske, irske og amerikanske folkesange var i fokus.
En aften med Christensen & Kanne Folkband byder således på lytteværdige viser og
folkesange - udsat for en bred vifte af akustiske strengeinstrumenter. Det er en
udmærket idé at medbringe både ører, smil og smilerynker til denne koncert.
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Materialet i Christensen & Kanne Folkband er bygget op omkring Jens Christensens
sang og guitar og Axel Kannes akkompagnement på dobro, guitar, ukulele, kor m.v.
Bassist Ole Holst Andersen (det er ham, der trækker gennemsnitsalderen ned) leverer
en solid bund, godt humør og ekstra harmonier, og Ole Pettersson byder ind med kor,
instrumentale soloer samt et solidt akkompagnement på både guitar, mandolin og
oktavmandolin.
Kom og hyg jer med en masse god musik!

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter:
➢ Onsdagsaftenerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen,
kurtjohannielsen@gmail.com)
➢ Roskilde Spillemandslaug (oldermand Anders Clausager,
anders.spillemandslauget@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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

