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Onsdagsaftener
Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 101. Fri entré. Alle er velkomne
- både i bunkespillet og på dansegulvet. Salg af drikkevarer og kage til rimelige priser.
2. april
19.30 – 20.15 Finnskogs-pols - Udlæring af dansen m. Birthe & Piraterne
20.15 – 21.00 Piraterne
21.00 – 22.00 Roskilde Spillemandslaug
9. april
19.30 – 20.00 Fællesspil
20.00 – 21.00 Mandagsholdet - med Kevin Lees
21.00 – 22.00 Bue & Douglas - Røros-pols

16. april
I dag frit kaffe-/kagebord –
Birthe fylder 60 år
19.30
20.00
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20.15
21.00

–
–
–
–
–

20.00
20.05
20.15
21.00
22.00

Fællesspil
Surprise
Danmarkspremiere
V. H. K. - Knud Kristiansen med venner
Skabssvenskerne

23. april
19.30 – 20.00 Fællesspil
20.00 – 21.00 Optimisterne
21.00 – 22.00 Folkets Hus’ Spillefolk
30. april
19.30 – 20.00 Fællesspil
20.00 – 21.00 Lone, Per, Vikeke og Morten
21.00 – 22.00 Vanløse alm. Danseorkester
Værter i april: Birthe & Kurt
Fællesspil - forspiller: Jørgen fra Jyllinge
9. april: Norsk Fynbo – Den sortbrogede ko – Te æ fja’ Si’e – Syvtrit –
Bogbinderdansen – Gryderup Tro – Tækkemandens tretur – Kontra med mølle – Vals
fra Kall – Taterhopsa.
16. april: Smedepolka – Russeren – Bette Mett’ – Unser alte Kath (Tyskeren) –
Bogbinderdansen – Halvfemtetur – Russisk Kontra – Schottish fån Gumboda –
Pottemagervalsen – Hemmelig Sekstur.
23. april: Nr. 6 Fynbo (Gammel Rheinlænder) – Så vender vi æ røv til æ dør –
Hamburger svejtrit – Ryskjerketurn (Gamle Toza) – Bogbinderdansen - Chinese
Breakdown – A. P.’s Ottemandsdans – Böl Olles Schottis (H-mol) – Elis godnatvals –
En gammel hopsa.
30. april: Tivoli nr. 1 – Kalenderfynbo (Den lille Hamborger) – Den store Hamborger
(Stegt flæsk og kartofler) – Den sortbrogede ko – Bogbinderdansen - Firetur fra Varde
– Mettes Firtur – Schottish fr. Bingsjö – Dal Johans Vals – Skæve Thorvald.
Reservemelodier til alle dage, dersom der ikke er nok til kvadrilledansene:
Maalarin Franssin sotiisi – Majas Hambo – Schottis från Blyberg – Hamborger fra Ribe
– Mads Enggårds Hamborger.
Jeg har understreget Bogbinderdansen, fordi den er ny. Den er ønsket af flere
dansere, så det bliver spændende at se, hvordan den udfolder sig. Den ligner meget
de andre smådanse og er med til at bringe lidt kulør ind i danseforløbene. Vær ikke
nervøs. Jeg aftalt med to stabile dansere at vise dansen, og så er det bare at følge
efter.
Som sædvanlig er alle melodier at finde på www.spillefolk.dk (tryk: Nodesamling/Find
noder/Repertoirelister/Roskilde Spillemandslaug/Fællesspil til den ønskede dato).
Melodierne kan ses - og høres - når I trykker på den ønskede melodi.
Takket være en ihærdig indsats fra oldermandens side kan mange melodier ses i
videoudgave. Under alle omstændigheder kan man altid høre melodien udsat for
elektronisk klaver.

Man kan også nedsætte hastigheden, hvis man har brug for det, eller repetere nogle
takter.
Desuden kan man udskrive en såkaldt ”stiknode”, ligesom man kan udskrive hver
enkelt melodi eller alle melodier i én lang stribe (flere melodier på én side).
Med spillehilsen - Jørgen fra Jyllinge

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften
Onsdag den 2. april kl. 18.30 – 22 på Kildegården.
På laugsaftenen den 5. marts førte Kirstine Sand os igennem vores Udespilsprogram,
altså de melodier vi spiller, når vi spiller til dans til stævner og lignende. Vi har nu
gennemgået ”månedens melodier”, og de vil indgå i danseprogrammet til i aften og
næste gang.
Program:
18.30 – 19.30 Lauget indøver aftenens danseprogram – se nedenunder.
19.30 - 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand.
20.00 - 20.20 Månedens melodi: Eriksmåla marknedsvals.
20.20 - 20.45 Vi fortsætter med aftenens danseprogram.
20.45 - 21.00 Pause
21.00 - 22.00 Spil til dans med det indøvede program: Fynbo e. oldefar – Smedepolka
- Den sortbrogede ko – Te ø fjæ’ side – Bette Mett – Russeren – Syvtrit – Så vender vi
æ røv til æ dør – Tyskeren – Hamborger svejtrit – Ryskerturn – Den lille hamborger –
Den store hamborger – Berliner – Den halve kæde – Tækkemandens tretur – Esse
schottis – Maalarin Franssin Schottis – Al Capones vals.
Udespilsprogrammet spilles til generalforsamlingen lø. 29.3. – Dansefestival på
Musicon ma. 28.4. (specielt program, står i repertoirelisterne) – Aldershvilestævnet
sø. 1.6. – Roskilde Spillemandsstævne lø.-sø. 2.-3.8. – Folkedansernes åbningsbal
(sep.) – Folkedansernes julebal (nov.).
Turismens Dag deltager vi ikke i i år, da den er i pinsen.
Noderne findes på www.spillefolk.dk under Nodesamling, Repertoirelister, Roskilde
Spillemandslaug.

Månedens citat
”Da Fader skulde til at spille Sekondviolin og i Begyndelsen ikke skiftede rigtigt med
Accorderne (han accompagnerede efter Øret), skældte Farfader ham ud og haanede
ham, fordi han ikke havde Øre, og gav ham tilmed et Par Lussinger; det hjalp.
Drengen huskede Stederne, der skulde skiftes paa.”
Christian Olsen, spillemand fra Nordvestsjælland

Datoer

Husk generalforsamling lørdag den 29.3. kl. 15 på Kildegården.
Sidste laugsaften i første halvår: 7.5.
Skovtur til Svenstrup Gods lørdag den 31.5. - se nedenfor.
Hilsen Jørgen – Oldermand

Tilbud til spillefolk og dansere: Skovtur til Svenstrup Gods

Roskilde Spillemandslaug har arrangeret skovtur lørdag den 31. maj.
Men hvad er spillefolk uden dansere?? Derfor inviteres I folkedansere til at komme og
være med!

Vi mødes ved 13-tiden, hvor man evt. kan spise sin medbragte madpakke, starte spil
op, hygge sig og kigge sig omkring.
Kl. 14 vil der blive arrangeret vandretur ud i området for de, som er interesseret.
Derefter serveres der kaffe med brød (som nogle af os har bagt).
Eftermiddagen er til buskspil, inspiration af hinanden, hyggeligt samvær og hvad
der falder os ind.
Kl. 18 serveres buffet. I skal selv medbringe, hvad I ønsker at drikke.
Under middagen må I meget gerne komme med indslag til underholdningen.
Ca. kl. 20 - når vi har sunket maden - spiller vi op til dans.
Vi forventer at slutte ved 24-tiden.
Der vil til onsdagsaftenerne være lister, I kan skrive jer på, og der vil være
information om betaling m.m. Prisen
for at deltage er 150 kr., som
dækker udgifter til maden.
På Spillemandslaugets vegne
Maiken Grubbe
Selskabsstalden og Vognporten
Svenstrup Gods
Borupvej 94, 4140 Borup
Se også omtale i februar-Lirekassen.

Roskilde Folkedanserlaug
Husk generalforsamling lørdag den 29.3. kl. 16 på Kildegården.

Dansefestival

Mandag den 28. april på Musicon
Kom og dans på Musicon til Roskilde Spillemandslaug, der spiller op til folkedans for
børn og unge på International Dansefestival mandag den 28.4. kl. 18-19.
Vi har tidligere - sammen med spillemandslauget - deltaget på det, der hed Dansens
Dag. Mange børn og unge og deres forældre fik en sjov eftermiddag med familieture
o.l., og det skal nok også blive festligt i år!
Vel mødt til Dansefestival på Musicon, Rabalderstræde 10, Roskilde.
Mere info her: www.swopfestival.dk

Dobbeltballet var en succes
Der var rekordstor opbakning til sønderhodagen og dobbeltballet den 15. februar på
Hotel Prindsen, Guldaldersalen.
En stor tak til alle de danseglade gæster, der bidrog til den gode stemning ved den
nye musikkonstellation med Rejseorkestret og Jæ’ Sweevers.
Sønderhodagen startede om eftermiddagen med aftenskolens tre kursushold, som
arbejdede med sønderhodans samt violin- og harmonikaspil til sønderhoninger.
Der var rekordtilslutning med 100 personer til middagen på Hotel Prindsen – alle
borde var optaget. (Før i tiden, på Østervangsskolen, spiste vi fanøegnsretten ”sakuk”
til dobbeltballerne, som Torben og Lone sammen med folkedanserlaugets bestyrelse
tilberedte med ris, kartoffelmos, kød, kogt medister, fedtegrever, fed sovs, varmt øl

m.v. – vi må snart have
overtalt Prindsen til, at det
bliver et alternativ til deres
gode middag).
Til ballet var der 145 dansere,
hvilket endnu en gang var
rekord. Rejseorkestrets lille
gimmick med den humørfulde
Helle og hendes ledende
dansetips undervejs var
selvfølgelig en noget overraskende nytænkning - som
alle glemte alt om, da
musikken svingede løs med
nye rytmiske fraser til de
kendte traditionelle folkemusikstykker.
Jæ’ Sweevers fortsatte på 34. år med sønderhospil i Roskilde, og alle danserne fik
indfriet deres danseønsker med Peters og Oles korte introduktion. Den unge pianist
Kirstine Urhbrandt var garant for, at Fanøs musik- og dansetradition lever videre her i
Roskilde.

Allerede nu glæder vi os til næste års dobbeltbal på Hotel Prindsen i Guldaldersalen
lørdag den 28. februar 2015.
Roskilde Folkedanserlaug / Jens Markvard Andersen

Folk Roskilde
Basiru Suso Group
Torsdag den 24. april kl. 20
Gimle, Helligkorsvej 2
Billetter i forsalg: www.roskildebilletten.dk 100 kr. + gebyr.
Billetter ved døren: 125 kr.
Stud./under 25 år: 50 kr. (ungepris).
Basiru Suso Group er en ny gruppe på den internationale verdensmusikscene, men
består af garvede musikere, der alle er virkelige mestre på deres respektive
instrumenter, og som forstår at løse samspillets gåder til fulde. Både når det gælder
mere strukturerede numre, og når det drejer sig om ren improvisation. Basiru Suso
Group består af to musikere fra Gambia/Mali samt tre musikere fra Danmark.

Dette fantastiske orkester spiller åben, intuitiv musik fra Gambia og Mali med et
stærkt rytmisk fundament og lidt krydderi i form af et par skud af vestlig
fusionsmusik. Kom og oplev Klaus Menzer, Mikkel Nordsø, Niels Ryde, Basiru Suso og
Malick Jagne.
Den herboende kapelmester Basiru Suso,
der både synger og
spiller kora, har boet i
Danmark siden 1997.
Han kommer fra en
familie, der har en
alenlang tradition som
girotter (historiefortællere) og
koraspillere på højt
niveau.
Koraen er en 21strenget harpe, der har
været brugt i mindst
600 år, og dens lyd er helt unik. Den lyder som en harpe, men der er også aner til
den spanske flamencomusik og Delta bluesguitar-teknikker, når koraen spilles på
traditionel vis.
Bandets andet afrikanske medlem, Malick Jagne, percussion, stammer fra Gambia
og har sine musikalske rødder der. Han har boet i Danmark i flere år, men bor nu i
Sverige. Malick Jagne, der spiller med et utroligt "drive", har for eksempel spillet
med Moussa Diallo og Palle Mikkelborg og er garant for et veritabelt slagtøjsfestfyrværkeri.
Gruppens trommeslager er trommekongen Klaus Menzer. Allerede i 1979 kom der
skub i karrieren, da Klaus Menzer dannede orkestret Sneakers sammen med bl.a.
guitaristen Mikkel Nordsø. Da Sanne Salomonsen stødte til Sneakers, var en af dansk
rytmisk musikhistories største succeser født. Efterfølgende har Klaus Menzer spillet
med navne som Moonjam, Bo Stief og Hanne Boel og har medvirket på ca. 1.000
musikudgivelser, så Klaus Menzer er en særdeles erfaren herre.
Det samme gælder guitaristen Mikkel Nordsø, der for alvor blev kendt som medlem
af det banebrydende latin-jazz-fusions-orkester Buki Yamaz i 1970'erne. I dag er
Mikkel Nordsø en veritabel legende, der har begået sig i et utal af musikalske
sammenhænge. For eksempel har han spillet med den verdenskendte percussionist
Marilyn Mazur og med Niels Lan Doky Group. Desuden har Mikkel Nordsø sit eget
succesrige orkester Mikkel Nordsø Band. Som Klaus Menzer har også Mikkel Nordsø
medvirket på mange indspilninger og betragtes som en af Danmarks førende
guitarister.
Den virtuose bassist Niels Ryde fuldender Basiru Suso Group. Også Niels Ryde har
mange års musikererfaring på bagen, har haft - og har - egne orkestre. Niels Ryde er
en utroligt alsidig musiker, der let og ubesværet bevæger sig inden for flere
forskellige genrer, og som i øvrigt blev kåret som Årets Fynske Jazzmusiker 2006. Og
så har Niels Ryde masser af spilleerfaring fra et væld af jobs på også den
internationale musikscene og betegnes som en af de virkelig tunge drenge inden for
rytmisk musik.
Kom og oplev verdensmusik i verdensklasse i Folk Roskilde!

Generalforsamling
Husk Folk Roskildes generalforsamling lørdag den 29. marts kl. 16 på Kildegården.

Musikaftenskolen Lirum Larum
Irsk bodhrán
Lørdag d. 5. april og søndag d. 6. april,
begge dage kl. 10.00-15.45.
Lærer Svend Kjeldsen
Gråbrødre skole, Grønnegade 15, lokale 29.
Hold nr. 3832. Pris kr. 550.
Den irske rammetromme, bodhránen, er
hjerteslaget i den irske musik. Kurset
henvender sig til folk, som har spillet lidt
før, og som ønsker at komme videre med de
grundlæggende motorrytmer og grooves på
instrumentet. Du skal selv medbringe
instrument.

Mazurka free style, tradition og fornyelse
Søndag den 6. april kl. 13.00-16.40.
Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85. Musik Peter Eget.
Gråbrødre skole, lokale 27.
Hold nr. 3607. Pris kr. 125.
Med udgangspunkt så forskellige steder som Danmark, Sverige, Finland, Italien,
Frankrig, 1800-tallets bal, folklore og nutiden, skal vi variere mazurkaen langt udover
det sædvanlige. Kendskab til mazurkatrin forudsættes.

Les Lanciers
Lørdag den 26. april kl. 13.00-16.40.
Instruktør Karen Brodersen, tlf. 56 82 06 09.
Gråbrødre skole, lokale 24.
Hold nr. 3620. Pris kr. 125.
Det er blevet populært at danse Les Lanciers til store fester. Det er en dejlig og festlig
dans, som også kan danses for sin egen skyld. Alle er velkomne, uanset om du blot
har brug for at få genopfrisket eller lære det helt fra starten. Grundig gennemgang af
trin og figurer - vi danser os igennem alle fem danse. Har du spørgsmål, så ring gerne
til underviser Karen Brodersen.
Tilmelding ved betaling på konto +73<+89802857<
Spørgsmål: tlf. 46 36 91 00 eller mail aftenskolelirumlarum@gmail.com

Roskilde Spillemandsstævne
Lørdag 2. august: Byens gågader + Kulturhuset Kildegården.
Søndag 3. august: Museumsøen ved Vikingeskibsmuseet.
Lørdagens workshops har fokus på børn og unge:
1) Tove de Fries vil sammen med Fanø Fiddlers - unge violinister, der sidste år var i
Canada - være i spidsen for en workshop med fokus på spil for børn og dans for både
børn og voksne.

2) Svendborg Spillemandslaug vil undervise i lettere danse, og målgruppen er
danseglade børn.
3) Åsbo Spelmän vil undervise i melodier fra Åsbo, Sverige. Sammenspilshold - alle
instrumenter er velkomne.
Der er gratis adgang til workshops.
Senere på eftermiddagen er der gratis matinékoncerter med Tove de Fries, Peter
”Puma” Hedlund og Fanø Fiddlers samt Åsbo Spelmän.
Efter festmiddagen starter aftenens store bal i Kildegårdshallen, hvor man kan
opleve en række fremragende orkestre, der alle er værd at både lytte og danse til:
Åsbo Spelmän - Tove de Fries, Puma og Perry Stenbäck - Svendborg Spillemandslaug
- Jansberg Band - Roskilde Spillemandslaug.
For dem, der holder længe ud, er der natcafé med åben plakat.
Søndagen afholdes for anden gang på Museumsøen ved Vikingeskibsmuseet, så
Folkeparken er nu historie. På en måde er flytningen også udtryk for, hvordan
spillemandsstævnet er i konstant udvikling og bevægelse.

På Museumsøen er der denne dag gratis adgang. Her blandt skibe og høvlspåner kan
man lytte til de mange dygtige danske og svenske folkemusikere og samtidig nyde
Roskilde havns charmerende miljø.
Danserne er der også tænkt på i form af to store dansebaner med trægulve.
Buskspilleriet starter allerede om formiddagen både her og der.
Kl. 12.30 bliver der indmarch på Museumsøen. Derefter omfatter programmet
Roskilde Spillemandslaug - Åsbo Spelmän - Svendborg Spillemandslaug - Fanø
Fiddlers - Tove, Puma og Perry m.fl.
Hos Havneforum spiller Jansberg Band om eftermiddagen.
Der vil hele dagen være boder med salg af kaffe, kage, øl og vand m.m.

Fællesmødet
Fællesmødet er et koordineringsmøde for alle Lirum Larums foreninger og
underafdelinger. To gange om året mødes repræsentanter for de forskellige områder
og drøfter emner af fælles interesse.
Alle Lirum Larum-medlemmer er velkomne – mødet er åbent.
Referat af fællesmøde 27. februar
Til stede: Iben Gaarde-Nissen (Lirekassen), Hans Ivar Christoffersen (stævnet og
spillemandslauget), Jørgen Jensen (folkedanserlauget) og Lisbeth Due Andersen
(fabrikssekretær). Afbud: Lene Buch (Folk Roskilde), Kristian Søe (onsdagsaftener) og
Jens Markvard Andersen (folkedanserlauget). Ikke repræsenteret: Aftenskolen.
1) Referat fra sidste møde. Punkt 10 handlede om det, der hedder ”dobbelt
tegningsret” på alle kasser; det betyder, at to personer har adgang til at disponere
over foreningens konti. Fællesmødet i oktober 2013 opfordrede alle foreninger/
undergrupper med en kasse (dvs. penge på en konto i banken) til at tage stilling til
emnet. Det drejer sig om folkedanserlauget, spillemandslauget, Folk Roskilde,
onsdagsaftenerne, stævnet og Klejnekassen. Da der ikke er kommet nogen
tilbagemeldinger fra nogen, kommer punktet på til næste fællesmøde.
2) Datoer. FL: Dansens Dag, bliver det til noget? Norsk folkedanserforening fejrer
deres jubilæum på Prindsen 21/6, og der kommer muligvis noget omtale i den
anledning. 21/9 åbningsbal med Basco. Fælles julebal medio november.
SL: International Dansefestival SWOP 28/4 – lauget skal spille. 31/5 skovtur til
Svenstrup Gods. 1/6 Aldershvilestævnet – lauget skal spille. 7/6 Turismens Dag i
Roskilde.
Folk Roskilde: 20/3 Himmerland. 24/4 Basiru Suso Group. 1/5 Dick Gaughan og Rod
Sinclair. 10/5 Kieran Halpin og Yogi Jokusch. 4/6 Troy Macgillivray, Allan Dewar og
Mike Hall.
Stævnet: 2. og 3. august.
3) Spillemandsstævnet bliver i år afholdt på Kildegården om lørdagen og på
Museumsøen om søndagen. Programmet kommer snart ud med mange gode navne på
plakaten.
4) Onsdagsdansen. Alt går godt med mange gæster hver gang.
5) Hjemmesiden. Det kører tilfredsstillende.
6) Lirekassen. Det går ligeledes fint.
7) Eventuelt. Iben: syriske flygtninge flytter ind på Haraldsborg, tidligere socialpsykiatrisk bosted, hun opfordrer til kontakt mellem beboerne og Lirum Larummiljøet. Hans Ivar og Jørgen tager forslaget med til bestyrelsesmøder i SL og FL. Hvis
det ønskes, kan Iben være tovholder på kontakt.
Skovtur til Svenstrup Gods: SL’s medlemmer er indbudt, FL indbydes efterfølgende.
8) Dato for næste møde: mandag den 6/10-14 kl. 19:15.
Referat af generalforsamling i Klejnekassen 27. februar
1) Formanden aflagde beretning. Der har ikke været aktivitet i foreningen i 2013, da
der ikke har været behov for udlån. Godkendt.
2) Kassereren fremlagde regnskabet. Godkendt. Regnskabet kan om ønsket ses hos
Jørgen Jensen.
3) Ingen indkomne forslag.
4) Valg. Alle lod sig genvælge: Torsten Slotsbjerg (formand), Jørgen Jensen
(kasserer), Jens Markvard Andersen (sekretær), revisor: Søren Præstegaard,
revisorsuppleant: Jens Josephsen.
Ref.: Lisbeth Due

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter:
Onsdagsaftenerne (koordinator Kristian Søe Højberg, k.hoejberg@gmail.com)
Roskilde Spillemandslaug (oldermand Jørgen Jørgensen, jorjor@webspeed.dk)
Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen,
jensmarkvard@gmail.com)
Folk Roskilde (formand Lene Buch, lebuchha@webspeed.dk)
Musikaftenskolen Lirum Larum (aftenskoleleder Mette Vedfelt,
aftenskolelirumlarum@gmail.com)
Roskilde Spillemandsstævne (koordinator Hans Ivar Christoffersen, hichr@mail.dk)
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 (Roskilde Spillemandslaug),
mbd.jj@hotmail.com (Roskilde Folkedanserlaug) eller lebuchha@webspeed.dk (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
påske!

