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Denne gang er der indlæg fra: 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Onsdagsaftenerne 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Turismens Dag 

Lauget skal spille til Turismens dag i Roskilde lørdag den 26. maj (pinselørdag) 
kl. 13-14 – NB ændret tidspunkt! – på Stændertorvet. 

Repertoire: Roskilde Spillemandsmarch – Fynsk polka – Storm polka – Maler Frans 

schottis – Esses schottis – Sekstur på række – Den lille englænder – Du har så kønne 
øjne – Hemmelig sekstur – En gammel hopsa – Schlaraffenland – Aben hedder Jocko 
– Hambo efter Lasse i Svarven – Bryggare Victors hambo – Vals efter Jacob Hansen – 

Svensk Annas vals. 
Noderne kan ses på www.spillefolk.dk under Nodesamling - Repertoirelister - Roskilde 

Spillemandslaug. 

 

Aldershvilestævnet 

Lauget skal også spille til Aldershvilestævnet søndag 

den 3. juni kl. 14-14.50. Det foregår som sædvanlig i 
Aldershvile Slotspark, se www.gladdans.dk/aldershvile 

Repertoire: se ovenfor. 
Tilmeldingsliste vil være lagt frem på onsdagsaftenerne. 
 

 

 

Roskilde Spillemandsstævne 

Lørdag den 4. august - søndag den 5. august. Vi åbner som altid ballet lørdag 

aften kl. 20-20.45. Søndag deltager vi i indmarchen kl. 13 og spiller på scenen i 
Amfiteatret indtil kl. 13.30. 
Repertoire: se ovenfor. Stævnets fællesmelodier: se under stævnet længere fremme. 

Tilmeldingsliste vil være lagt frem på onsdagsaftenerne. 
 

Laugsaften 5. september 

Så fik jeg oplevet min første laugsaften som oldermand, og jeg synes, det var dejligt 
at spille de ”gamle” og de ”nye” melodier, der skulle spilles til dansen. 

Ved gennemlæsning af en hel masse Lirekasser og ved læsning af referater fra 
bestyrelsesmøder har jeg kunnet se, at der har været en hel del diskussioner og 
debatter gennem tiden om, hvad en laugsaften skulle være, og hvordan den skulle 

http://www.spillefolk.dk/
http://www.gladdans.dk/aldershvile


foregå. Der har været udlæring i enkelte melodier, og hvordan man spiller forskellige 
dansetyper (hopsa, engelsker) med forskellige undervisere. Der har været ønske om 
undervisning i de enkelte instrumenter, og der er udlært andenstemmer. Det er over 

en periode på ca. ti år. 
På laugsaftenen den 5. september, som igen vil foregå på Kildegården, synes jeg, vi 

lige skal bruge lidt tid på at finde ud af, hvor står vi i dag, hvad vil vi nu? Vi spiller til 
dans på laugsaftenerne - det er godt at have et sted, hvor vi kan afprøve, om det, vi 
spiller, er til at danse til, så vi er nødt til at have et repertoire at tage af. 

Da jeg læste Lirekasserne, lavede jeg en liste (kan ses på Folkets Hus’s hjemmeside 
www.spillefolk.dk) med de melodier, der har været brugt til bunkespil i ca. ti år, det er 

jo en del af lauget repertoire, ligeledes Roskilde Spillemandslaugs nodebog og 
Optimisternes nodebog (de ligger begge på Folkets Hus’s hjemmeside). Det er en 
anseelig mængde melodier, så der er nok at tage af. 

I næste nr. af Lirekassen (sidst i august) kommer der en repertoireliste og et tema for 
aftenen. 

 
Husk: Ændring i post- og mailadresse meddeles til lauget.emailliste@gmail.com  
(Roskilde Spillemandslaug). 

 
God sommer og hilsen fra Jørgen Jørgensen, oldermand 

Vi ses på havnen! 
 

”Når du spiller, skal du forestille dig, at du bærer en sæk rug på ryggen, så løber du 
ikke, når du spiller.” Citat Thomas Thomsen. 
 

 

Onsdagsaftenerne 
 

Spil og dans på havnen 

Fra onsdag d. 6. juni til og med onsdag d. 29. august er der som sædvanlig spil og 

dans på museumsøen ved Vikingeskibshallen hver onsdag fra kl. 19.30. 
Fri entré, alle er velkomne. 

Havnebandens repertoire kan hentes i Folkets Hus Spillefolks nodesamling på 
www.spillefolk.dk under Nodesamling/Repertoirelister. 
 

Månedsværter efteråret 
September  Flemming Rosenberg 36 75 19 38 
Oktober  Kirsten Møbius 46 36 50 89 
November  Peter Roos  50 56 24 03 / 46 37 24 02 

December  Jens Markvard 51 22 11 55 
 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Kom til eftermiddagsdans på Stændertorvet 

Roskilde Spillemandslaug spiller til dans lørdag d. 26. maj kl. 13–14 på 

Stændertorvet i anledning af Turismens Dag. 
Roskilde Folkedanserlaug opfordrer alle til at mødes til en times ”Dansefest på 

Turismens dag”, hvor vi har mulighed for at få et dansesmil på læben ved en 
middagssvingom. 

Her har vi virkelig mulighed for vise publikum vores smittende og glade danse-
samvær, som er ret enestående. Vi håber, publikum derefter vil få lyst til at høre 
mere om, hvor de kan komme til onsdagsdans m.m. i Lirum Larum. 

mailto:lauget.emailliste@gmail.com


Vi glæder os til at høre Roskilde Spillemandslaugs kendte og gode danserytme i deres 
spil til årets første udendørsdans. 
Vel mødt - Roskilde Folkedanserlaug 

Formand Jens Markvard 
 

 

Folk Roskilde 
 

 
 

 
Se www.folkroskilde.dk angående billetpriser og rabatter. 

Se også maj-Lirekassen på www.lirumlarum.dk 
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 

 
Fredag d. 1. juni kl. 20: 
 

 

 Nick Keir & Stephen Quigg 
Nick Keir og Stephen Quigg fra the McCalmans har 

dannet en spændende ny duo, som vil fortsætte 
traditionen med at levere fantastisk skotsk folkemusik, 

hvor de puster nyt liv i gamle traditionelle sange og 
udvælger det bedste af de kontemporære skotske 
folkesange. 

 

Instinkt 

 

http://www.folkroskilde.dk/
http://www.lirumlarum.dk/
http://www.roskildebilletten.dk/


Instinkt hører stadig til blandt de hotteste bands på den danske folkemusikscene. 
Deres musik er sprællevende, energisk og glad. De fem musikere er alle eminente på 
deres instrumenter, og spilleglæde og sceneshow når helt ud til de bagerste 

publikummer. Der bliver eksperimenteret med lette melodier på tunge grooves, 
smukke klangflader, ekspressive og ordløse stemmer, danske tekster og remser, 

udfordrende harmonier og droners mystik. 
 
Trolska Polska 

Martin Seeberg er kendt fra en 
række markante orkestre, som 

på eksperimenterende og 
progressiv vis har fornyet folke-

musiktraditionen (Sorten Muld, 
Instinkt, Valravn). I dette nye 
projekt har han sluppet sin 

indre spillemand løs og samlet 
op på nogle af de troldske, 

skæve og urnordiske spille-
mandsmelodier, som er 
sprunget ud af hans violin 

gennem årene. 

 

 

 

Lørdag d. 2. juni kl. 13: 
 

Ceilidh - ledet af Hal & Nikolaj 
Her vil en god håndfuld af Folk Roskildes musikalske venner komme forbi og bidrage 
til en festlig eftermiddag med masser af god musik på kryds og tværs af etablerede 

grupper. 

 

 Hal & Nikolaj er en fremstormende duo på den internationale 

folkemusikscene. De to unge musikere går nye veje i et 
univers, der vækker genklang. Med sig i oppakningen har de 

både den keltiske og den skandinaviske folkemusiktradition, 
men de spiller primært deres egne kompositioner, og det 
med en originalitet og et nærvær, som ganske enkelt er 

uovertruffent. 

 
Lørdag d. 2. juni kl. 20: 
 

Basco 
Basco er folkemusik 

med violin- og viola-
gniden, guitarswing 

og træk i både 
harmonika og 
basun. Deres energi 

er blevet sammen-
lignet med den af en 

sjetteklasses på 
lejrskole! Når 
bandet henter 

inspiration til deres 
kompositioner og 

 

 

 



 
arrangementer, stjæler de hæmningsløst og uden skam fra både skandinaviske, 
engelske, skotske, irske og nordamerikanske udtryksformer og skaber herigennem et 

meget organisk og musikalsk sammenkog fyldt med vitaminer. 
 

Trio Mio 

 

 Et af de mest strålende lys i dansk 

folkemusik i dag er Trio Mio, et band 
med sin helt specielle stil af elegant og 
energisk, kontemporær folkemusik. I 

hjertet af Trio Mio’s musik ligger et 
brændende ønske om at give nyt liv til 

dansk/svensk folkemusik. De spiller 
musikken på deres egen måde, gør den  

til nutidig musik, som bibeholder dyb respekt for den tradition, hvoraf musikken er 

rundet. ”Himmelsk smukt og djævelsk grumt!” 
 

Habadekuk 
Hårdtslående hornarrangementer, heftig violin og medrivende rytmer er kendetegnet 
for Habadekuk - et ungt og sprælsk nimandsorkester, der skyder folkemusikken vel  

ind i det 21. århund-
rede! Habadekuk er 

garant for fest og 
ballade! Den kraft-

fulde blanding af 
salsa, jazz og folk 
giver nyt liv til de 

gamle legendariske 
spillemænds danse-

melodier. Bandet er 
blevet en garant for 
energiske og intense 

koncerter og har 
allerede begejstret 

publikum i både 
Danmark, Polen, 
Sverige, Norge og 

Finland. 

 

 
 

Søndag d. 3. juni kl. 11: 
 
Børnekoncert med Virelai 

 

 Virelai har rejst rundt i landet og spillet 
blandt hiphoppere, økobønder, punkere og 

forretningsfolk fra de store firmaer, for Gud 
i kirken og for selveste Dronning Margrethe 

den II. Ved denne koncert retter de især 
deres optræden mod børnene! Gennem de 

gamle ballader og dansemelodier oplever vi, 
at musikkens kompositioner og lyd - spillet 
på de gamle instrumenter - vækker noget 

genkendeligt i folk, noget vi har til fælles. 
Virelai er et udadvendt orkester, som altid 

sætter gang i festen. 



DM i Folkemusik 2012 

Efter tilmeldingsfristens udløb har syv deltagere tilmeldt sig dette års DM i Folke-

musik. Det drejer sig om fire solister, to grupper og et laug. Læs om deltagerne m.m. 

på www.folkemusik.com (Musik over Præstø Fjord Folk Festival). 
Syv deltagere i alt er godt, men for få til to delkonkurrencer, så arrangementsgruppen 
har besluttet at sløjfe de to konkurrencer i Odense og Roskilde og sende alle videre til 

finalen i Præstø lørdag 11. august kl. 10.00. 
Afviklingen bliver således anderledes, end vi havde håbet på og regnet med, men vi er 

sikre på, at finalen i Præstø bliver en sjov og spændende fest med god gedigen folke-
musik på programmet. 
Vi ses i Præstø! De venligste hilsener 

Lisbeth Due Andersen 
 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Irsk dans på Museumsøen 
 
Mandag 11. juni kl. 18.30-21.30 med Elsebeth Rønne. 

Kom og prøv den livlige irske setdans. Irsk setdans danses i kvadriller med 4 par. Den 
danses til forskellige typer af irsk traditionel musik, reels, jigs, polkaer m.fl. 
Du behøver ikke medbringe dansepartner. Både øvede dansere og begyndere er 

velkomne. Gratis adgang. 
Elsebeth vil også afholde kursus i aftenskolen søndag den 2. september, så hold øje 

med vores program, som udkommer midt i august. 
 
 

 

  
 
Tringennemgang 

til irsk dans 
med Elsebeth 

sommeren 2011 
 

 
 

 

Roskilde Spillemandsstævne 
 

Lørdag 4. + søndag 5. august 
 

* Lørdag formiddag spil i Algade og Skomagergade - om eftermiddagen buskspil, 
danseworkshop og gratis matinékoncert på Kildegården - om aftenen festmiddag, 

bal og natcafé. 
* Søndag: Indmarch i Amfiteatret, musik og dans på to scener, buskspil hele dagen. 
 

http://www.folkemusik.com/


Så ligger stævnets program klar på 
www.lirumlarum.dk  Under punktet 

Spillegrupper finder du fotos og beskrivelser 
af de optrædende grupper. 
 

”Overhjælperne” for arbejdsgrupperne er på 
plads, men hvis du har tid og lyst til at give en 
hånd med under stævnet eller i dagene op til, 

er det meget velkomment! Kontakt koordinator 
Hans Ivar på hichr@mail.dk eller 21 22 45 93. 

 

 

 
Stævnefolderen har vi klar i begyndelsen af juni, ligeledes plakaterne. Hvis du vil 

hjælpe med uddeling af dette pr-materiale - hvis du fx skal deltage i stævner, kurser 
eller højskoleophold i løbet af sommeren - så tal med Olle, Judith eller Iben på en 
onsdagsaften. 
 

Stævnets fællesmelodier: March til Skånska Spelfolket (indmarch), Fynsk Polka og 

Vals efter Jacob Hansen. 
 
 

Et par pluk fra programmet: 
 

SLÄTTAFOLK 

 

Fra det sydlige Sverige - fra Östgöta-sletten - kommer disse fem folkemusikere. De 

udgør en del af gruppen Klintetten, som har spillet sammen siden 1993, til koncerter 
og især til dans. Deres medrivende og livlige spil gør, at de ofte er engageret til baller. 

Med fast forankring i folkemusikken spiller de traditionel dansemusik fra Syd- og 
Midtsverige samt egne kompositioner. Deres program byder både på soloindslag og 
varierede instrumentbesætninger. 

Fra venstre: Viktoria Norberg: elpiano - Malin Svärdmalm: violin, kontrabas og 
rytmeinstrumenter - Frida Johansson: violin og guitar - Rune Persson, rigsspillemand: 

violin og nøgleharpe - Hans Norberg: violin. 
www.spelman.se 
 

 
RIKKE RASMUSSEN - WORKSHOP I RÆKKEDANSE 

Rækkedanse er spændende og sjove, men måske også forvirrende. Denne workshop 
henvender sig både til jer, der elsker rækkedanse, og jer, der gerne vil lære mere om 

dem. Vi skal se på de typiske formationer. 
Alle er velkomne! Der er plads til både finpudsede trin, medrivende swing og fri 

improvisation. Lad os sammen finde festen i en rækkedans! Undervisningen ledsages 
af levende musik. Lørdag kl. 14-15 på Kildegården. 

http://www.lirumlarum.dk/
mailto:hichr@mail.dk
http://www.spelman.se/


 

Rikke Rasmussen vandt i 2009 bronzemedalje i 

pardans sammen med sin søster ved Danmarks-
mesterskaberne i folkedans; samtidig vandt hendes 
dansegruppe Embla (foto) også bronze. 

Hun danser i pigegruppen Embla - som instruktør for 
børneholdene hos Stevns Folkedansere - som 

deltager i det nordiske talentprojekt Nordic Dance 
2012 - og rundt på de mange festivaler i Norden. 
Rikke er bestyrelsesmedlem i Roskilde 

Folkedanserlaug. 

 

 
 

 
 

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

 

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 (post og/eller mail) meddeles enten til lauget.emailliste@gmail.com (Roskilde 

Spillemandslaug), til mbd.jj@hotmail.com (Roskilde Folkedanserlaug) eller til 

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 

 

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