
Lirekassen 
Marts 2012 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Onsdagsaftenerne 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften den 7. marts 

Laugsaftenen vil foregå i Absalons Skoles musiklokale og starter kl. 18.30 - bemærk 
tidspunkt. Vi vil her én gang mere gennemgå de to nye finske schottisher, vi tog hul 
på i december, nemlig Esse Schottish og Maler Frans’ Schottish. Jeg håber, at 

gennemgangen af andenstemmerne på laugsaftenen i februar betyder, at flere vil 
spille dem. 

Da Kildegården formentlig ikke bliver klar før efter sommerferien (man har haft endnu 
en vandskade den 7. februar på 2. sal pga. frostsprængning), vil laugsaftenerne i april 

og maj nok også blive afholdt på Absalons Skole. 
     
Repertoiret til laugsaftenen den 7. marts 

samt til generalforsamlingen lørdag den 17. marts: 

Roskilde Spillemandsmarch - Fynsk Polka efter Alfred Larsen & Fløjte Niels - Tomas 

Håårds Schottish - Kristians Schottish - Tosse Marens Totur - Mazurka nr. 40 fra 
Gevningebogen - Brøndums Hopsa 

Schlaraffenland - Aben hedder Joko - Stam Villums Ende - Ottetur fra Mandø - Den 
firkantede Sløjfe - Hornfeldt - Jacob Hansens Vals fra Gevningebogen 

Grønne Aal - Røragenvalsen - Hemmelig Sekstur - Jødetur fra Mors - Anglaise af Keld 

Nørgaard - Svensk Anna’s Vals 

På reservebænken er de to finske schottisher. 

 
Husk! Mød op og spil med. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager, når lauget 

skal spille. 
 

Generalforsamling den 17. marts 

HUSK at møde op til generalforsamlingen, som afholdes lørdag den 17. marts kl. 

15.00 i ROAR’s klublokaler. 
 
Kl. 15.00 Generalforsamlingen starter og gennemføres i henhold til vedtægterne.  

Evt. forslag til ændring af foreningens vedtægter skal være oldermanden i hænde 
senest lørdag den 25. februar pr. brev eller via e-mail: h-j-t@mail.dk 

mailto:h-j-t@mail.dk


Foreningens vedtægter vil være fremlagt på generalforsamlingen eller kan fås ved 
henvendelse til kassereren. 
 

Kl. 18.00 Fællesspisning af den medbragte mad. Husk at medbringe en ret, hvis du 
ønsker at deltage i spisningen. Folkedanserlauget sælger vin samt øl og vand. Vi har 

fået lov til at benytte ROAR’s køkken. 
 
Kl. 20.00-21.00 Lauget spiller til dans. Repertoiret er det samme som på 

laugsaftenen, se ovenfor. 
 

Kl. 21.00-23.30 STRY’FRI fortsætter med at spille til dans.  
 

 

 Stry’fri: 
 
Mogens Cramer 

pianoharmonika 
 

Michael S. Petersen 
kontrabas 
 

Birgit Cramer 
klarinet 

 
Bjarne Grue Knudsen 
knapharmonika 

 

 
NB: Fri entré denne aften! 

  
Med venlig hilsen - Oldermanden 
 

 

Onsdagsaftenerne 
 

Alle onsdagsaftener i marts foregår på Absalons Skole, Absalonsgade 2 (sidevej til 
Støden). 
  

7. marts 
19.00 - 20.00 "DIS" 

20.00 - 20.30 Forspillerne 
20.30 - 21.30 Lauget spiller 

 
Invitation 
Kære Lirum Larum’er 

I 2012 har vi - Svend og jeg - været med her i Lirum Larum siden sommeren 1976, 
altså 36 år. Disse år har været en stor del af mit liv. 

Indtil lørdag d. 10. marts er jeg endnu i halvfjerdserne, og jeg synes, at vi efter en ret 
anstrengende vinter, hvor vi er blevet kostet rundt for at kunne komme til at spille og 
danse, trænger til en lille opmuntring. 



Derfor byder jeg onsdagsaftenen d. 7. marts på et glas vin/øl, kaffe og kage, alt efter 
behov, og jeg håber, at I alle har lyst til at være med. 
Jeg ønsker ingen gaver, men hvis I har lyst at yde et bidrag til ”onsdagskassen”, er 

man meget velkommen til det. 
Vores datter Fløjte-Helle og hendes nye gruppe spiller til dans denne aften kl. 19-20, 

og det vil være dejligt, at så mange dansere som muligt kommer og danser med. 
Kærlig hilsen 
Birthe Eble Jacobsen 

 
14. marts 

19.00 - 19.30 Bunkespil, forspiller: Jørgen Sten Andersen 
Jens Frederiksens Polka, Konghanses Vals, Dal-Johans Vals, Maalarin 
Franssi Sotiisi, Schottis Från Gumboda, Tivoli nr. 1 (danses som 

familierheinlænder), Firtur fra Varde, Sekstur på række, Morten 
Larsen, En gammel hopsa 

19.30 - 20.30 RejseOrkestret 
20.30 - 21.30 Impuls Trio m. Kristian Bugge 
 

21. marts 
19.00 - 19.30 Bunkespil, forspiller: Jørgen Jørgensen 

Bror Dahlgrens polka, Den sortbrogede ko, Jänte och jag hambo, 
Bryggare Viktors Polska, Niels Spillemands Brudevals, Konghanses 

Vals, Gammel Sekstur med fire par, Den muntre kreds, Taterhopsa 
19.30 - 21.00 Frøberg 
21.00 - 21.30 Finnskogspols m. Piraterne + instruktion 

 
28. marts 

19.00 - 19.30 Bunkespil, forspiller: Jens Mathiesen 
Peder Pøhl polka, Ane Louises polka, Hamborg/Polka seksture, Engelsk 
efter Erik Jensens nodebog, Schottis efter Thore Härdelin, Holevvalsen, 

Tellings hopsa 
19.30 - 20.00 Totaktpols m. Piraterne 

20.00 - 21.30 Dobbelt Op 
 
Værter i marts: Birthe & Kurt 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Generalforsamling 

Lørdag den 17. marts kl. 16.00 i ROAR’s lokaler ved Kildegården, Helligkorsvej 5. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Se nærmere i februar-Lirekassen. 
Forslag til foreningen sendes til bestyrelsen ved Jens Markvard Andersen, Hyrdeengen 
245, 2625 Vallensbæk, jens.markvard.andersen@albertslund.dk 

 
Kl. 18-20 Fællesspisning af medbragte retter fra fælles tagselvbord. 

NB: Husk bestik, tallerkener og glas. 
Vand, øl og vin kan købes på stedet. 
Efter måltidet er der traditionen tro tid til at høre et par sange eller lignende. 

 
Kl. 20-21 spiller Roskilde Spillemandslaug op til dans. Lauget er stadig på toppen 

og spiller/stryger endnu en gang sålerne ud af danseskoene! 
 

mailto:jens.markvard.andersen@albertslund.dk


Kl. 21-23.30 leverer Stry’fri fremragende spil til dans. Se under Spillemandslauget. 
 
Det bliver en fantastisk danseaften - uden entre! 

Hilsen bestyrelsen  
 

 

Folk Roskilde 
 
 

 
 

 

  

Hans Theessink og 

Knud Møller 
Forrygende blues-duo 
 

 
Søndag d. 4. marts kl. 20 

Gimle, Helligkorsvej 2 
 

Billetter i forsalg:  
www.roskildebilletten.dk 
175 kr.+ gebyr 

Stud./ u. 25: 50 % rabat 
udbetales ved døren. 

Billetter ved døren: 200 kr. 
 

 

Som et led i Folk Roskildes store fødselsdagssæson kan vi invitere til et herligt gensyn 
med de herrer Theessink & Møller, der siden 2004 har arbejdet sammen i blues-trioen 
Theessink, Nalle & Møller. Siden trioen blev opløst i foråret 2010, har de to guitarister 

besluttet at videreføre de gode takter, der blev dannet med trioen. Publikum kan 
glæde sig til en intens og medrivende oplevelse med de to fantastiske musikere. 

Repertoiret byder på sange fra Hans Theessinks omfattende bagkatalog krydret med 
andre numre fra den traditionelle blues- og roots-genre. Alt sammen karakteriseret af 
Hans Theessinks dybe og sensuelle baryton. 

Koncerten vil naturligvis rumme særlige lækkerier for guitarentusiaster - i form af til 
tider nærmest halsbrækkende og til tider følsomme og lyriske guitarimprovisationer. 

Sammen har de to inden for de seneste år høstet stor musikalsk anerkendelse.  
De har med trioen Theessink, Nalle & Møller siden 2005 modtaget to Danish Music 

Awards - begge for årets danske blues-album. Også hver for sig har de gjort sig 
bemærket. Knud Møller modtog i 2007 prisen som ”Årets danske instrumentalist” på 
Folk Music Awards i Tønder. Hans Theessink har været nomineret til og vundet et hav 

af priser verden over. Han vandt så sent som i 2010 for anden gang den østrigske 
Amadeus Music Award for bedste udgivelse i kategorien Jazz World Blues. 

Hans Theessink har gennem årene spillet med mange personligheder på den 
internationale musikscene, heriblandt Donovan, Arlo Guthrie og senest Terry Evans. 
Knud Møller er bedst kendt i Danmark, ikke mindst for sit mangeårige engagement 

hos danske navne som Johnny Madsen, Allan Olsen og Dalton. 
Der venter publikum en fantastisk musikoplevelse. 

For mere info tjek www.theessink.com 

http://www.roskildebilletten.dk/
http://www.theessink.com/


Øvrige arrangementer vinter/forår: 

14. april kl. 20: Bente & Leif 
6. maj kl. 20:  American Café Orchestra 
17. maj kl. 20:  Anna Massie Duo  
1.-2. juni:  Fødselsdagsfest! 
1. juni kl. 20:  Nick Keir & Stephen Quigg. Instinkt. Trolska Polska? 

2. juni kl. 13:  Ceilidh 
2. juni kl. 20:  Lirum Larum Gruppen. Basco. Trio Mio. Habadekuk. 
 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

7 måder at danse polka på 

Søndag den 4. marts 

 
Dans 
Instruktør: Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85. Musik: Kristian Bugge 

Kl. 13.00-16.40 
Sted: Gråbrødre skole, lok. 24 

Pris: kr. 95,- 
Hold nr. 1616 

Findes der dialekter i dansk folkedans, eller er det et spørgsmål om dansestil? 

7 forskellige måder at danse polka på. Vi starter med en grundpolka og danser den 
både ret og avet om, hvorefter vi tager på polkarejse gennem Danmark og ser på 

forskelle og ligheder mellem hamborgerpolka, galop, danseskolepolka, polka fra 
Vestjylland og Læsø samt en smule finsk polka. Hvad den 7. polkatype er, løfter vi 

sløret for på kurset.  

 

 
Violin 

Lærer: Michael Graubæk 
Kl. 13.00-16.40  
Sted: Gråbrødre skole, lok. 29 

Pris: kr. 95,- 
Hold nr. 1845, øvede 

 

 

 

Ethvert godt bal starter med en polka - den skal spilles, så folk hopper op af stolene. 

Det skal vi arbejde med på dette kursus. Der findes mange typer polkaer (se 
ovenfor). Vi kan måske slutte af med at spille for danserne. 
 

Tilmelding til Musikaftensskolen Lirum Larum 
konto +73< +89802857< 

aftenskolelirumlarum@gmail.com, tlf. 46 36 91 00, www.lirumlarum.dk 
 
 

Generalforsamling  

Mandag 12. marts kl. 18.00, Algade 31, Roskilde. 
 

 

Aftenskolefest med optræden af eleverne 

Fredag 23. marts kl. 19.00, Østervangsskolen, Festsalen, Astersvej 15, Roskilde. 

Alle er velkomne! Fri entré! 

http://www.lirumlarum.dk/


 

Roskilde Spillemandsstævne 
 

 
Vi har igen i år lavet en lille 
løbeseddel for årets stævne - så 

alle kan notere datoen i god tid! 
Hvis du skal til et arrangement 

med spillemandsmusik og 
folkedans, bliver vi glade, hvis du 
vil tage nogle løbesedler med og 

lægge frem. Henvendelse til Iben 
på en onsdagsaften. 

 
Programmet for stævnet er under 
udarbejdelse. Læs mere her i de 

kommende Lirekasser. 
 

Mange hilsener 
Stævnegruppen 

 

 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Onsdagsaftenerne 

 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Roskilde Spillemandsstævne 

 Fællesmødet 

 

e-Lirekassen indeholder alene indlæg fra ovenstående foreninger/aktiviteter. Eventuelle indlæg 

fra medlemmerne af disse foreninger skal fremsendes til formanden/oldermanden i 

pågældende forening senest den 5. i måneden inden indlægget ønskes bragt. 

e-Lirekassen udsendes til medlemmerne af Roskilde Spillemandslaug, Roskilde 

Folkedanserlaug og Folk Roskilde. 

Adresseændring meddeles til lauget.emailliste@gmail.com (Roskilde Spillemandslaug), 

mbd.jj@hotmail.com (Roskilde Folkedanserlaug) eller lebuchha@webspeed.dk (Folk Roskilde). 

e-Lirekassen udsendes for alle måneder pånær juli og august. 

Den udkommer senest den 20. i måneden før. 

Udsendelse: Lene Buch Hansen 

Redaktør: Iben G. Nissen 

 

Se også www.lirumlarum.dk 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 


