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Onsdagsaftener
Fællesspisning som afslutning på havnen
Vi ses til årets sidste onsdagshavnedans den 27. august med spisning kl. 18 ved Cafe
Knarr på havnen/tunet ved Vikingeskibsmuseet.
Retten er beskrevet som følgende: Café Knarr's vikingegryde er lavet på frilandsgris
med røget bacon og ramsløgspølser, enebær samt kvan. Hertil vil der være en
perlebygsalat med æbler, selleri og ristede hasselnødder samt sennepsvinaigrette.
Tilbuddet hedder 100 kr. pr. kuvert for vikingegryde og 1 genstand (fadøl, vin, most
el. sodavand).
Sidste tilmelding og betaling er til Kate Larsen ved havnedansen onsdag den 20.
august.
Venlig hilsen bestyrelsen Roskilde Folkedanserlaug

Kildegården
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.
NB: Ingen onsdagsaften 3. september.
10. september
19.30 Bunkespil
20.00 Egen Stemning
21.00 Knud og vennerne
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17. september
19.30 Bunkespil
20.00 Ad Hoc
21.00 OlgaPolka
24. september
19.30 Bunkespil
20.00 Nøddeknækkerne
21.00 Piraterne
Bunkespilsmelodier:
10.9.: Fynbo efter Oldefar - Gammel Sekstur med fire par - Sekstur fra Læsø - Den
gamle mand - Jeg tror min sæl jeg har en æble i mi lom - Hej fi-de-li Nils Thamsen Hu hej hummel i æ vand - Fanny Power
17.9.: Adam og Eva i Paradis - Jydsk Kontra (tretur) - "Du har så kønne øjne" - Majas
hambo - Hambo e. Lasse i Svarven - Schottis från Blyberg - Schottis från Gjövik - En
gammel hopsa
24.9.: Pottemagervalsen - Russeren - Bette Mett' - Hamborger svejtrit - Mazurka e.
Levi Vilsen - Niels Spillemands brudevals - Eriksmåla Marknadsvals - Schottis från
Blyberg - Schottis från Gjövik
Melodierne findes på www.spillefolk.dk, på forsiden til højre (lidt nede) står: Roskilde
repertoirelister.
Forspiller: Jørgen Oldermand
Ansvarlig i september: Flemming R. Larsen, 36 75 19 38
Hjælp til bar og opvask ønskes.

Månedsværter efteråret 2014
Oktober

Spillegruppen Optimisterne v/ Ernst Colding 25 72 12 04, og Jette Roed
Rasmussen 46 40 48 42
November Peter Roos 50 56 24 03 / 46 37 24 02
December Folkedanserlauget v/ Jens Markvard 43 62 12 13
Kristian Søe

Roskilde Spillemandslaug
Siden sidst
Siden vi sluttede i maj (med en dejlig skovtur til Svenstrup Gods) har rigtig mange
spillet til havnedansen og holdt formen ved lige.
Lauget har spillet på Prindsen til en norsk folkedanserforenings jubilæumsfest, med
stor succes. Salen var fyldt med norske og danske dansere, og nordmændene var
meget imponerede over et så stort orkester (vi var ca. 25) - de havde kun en
spillemand med på hardangerfele. (Se mere under Folkedanserlauget).
Lige overstået er spillemandsstævnet, hvor lauget spillede til bal om lørdagen og i
Folkeparken om søndagen. Bagefter fik vi mange komplimenter for vores spil –
danserytme – og valg af melodier. Det er jo dejligt at få at vide, at det arbejde, vi har
lavet gennem hele vinteren, har båret frugt.
Her er lige et par glimt fra laugets spil til et seminar for teaterfolk m.fl. på Musicon i
april - nogle stykker fra Folkedanserlauget var på gulvet, og det blev en festlig time:
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Fotos:
Ditte Valente

Laugsaften onsdag den 3. september
Så begynder laugsaftenerne igen i sæsonen 2014-15, den første onsdag i måneden,
fra september til maj. Det er på Kildegården, denne gang i lokale 101, fra kl. 18.3022, og denne aften er der ingen dans, så vi har hele aftenen for os selv.
Kevin Lees, der har haft Kristian Bugges mandagshold, kommer og vil være
underviser på violin, og Peter Eget kommer og underviser på harmonika.
Aftenens forløb er som følger:
18.30 – 19.30 Lauget indøver det nye udespilsprogram – se nedenunder
19.30 – 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand (kun hvis der
melder sig en, der vil sørge for at købe det!)
20.00 – 20.20 Månedens melodi: Fanny Power
20.20 – 21.20 Vi fortsætter med aftenens danseprogram
21.20 – 21.30 Pause
21.30 – 22 Spil for dem, der orker mere
Udespilsprogrammet skal bruges første gang til Folkedansernes åbningsbal lørdag den
20. september kl. 19.30-20.30.
Det nye udespilsprogram er halvdelen af det gamle, og den anden halvdel er melodier
taget fra ”Oldermandens spillebog” og er som følger:
Fynbo efter oldefar – Adam og Eva i paradis – Gammel sekstur med fire par – Jydsk
kontra – Sekstur fra Læsø – Du har så kønne øjne – Tækkemandens tretur – Fanny
Power – Den gamle mand – En gammel hopsa – Jeg tror minsæl jeg har et æble – Hej
fideli Niels Thamsen - Hu hej, hummel i æ vand – Majas hambo – Hambo e. Lasse i
Svarven – Mazurka e. Levi Vilsen – Schottis fra Blyberg – Schottis fra Gjövik –
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Pottemagervalsen – Russeren – Bette Mett – Hamborger svejtrit - Niels spillemands
brudevals – Eriksmåla marknadsvals.
Melodierne findes på www.spillefolk.dk, og som noget nyt er vi flyttet frem på forsiden
midtpå til højre, lige der hvor der står, hvor mange melodier der er i samlingen. Tryk
der, og du går direkte til repertoirelisterne.
Laugsaftener i 2014-15:
1.10. – 5.11. – 3.12. – 7.1. – 4.2. – 4.3. – 1.4. – 6.5.
Kan med fordel føres ind i en kalender.
Jørgen Jørgensen, oldermand

Roskilde Folkedanserlaug
Åbningsbal med to orkestre
Lørdag den 20. september i kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, 1., kl. 19.30.
Entre kr. 75 (medlemmer af folkedanserlauget kr. 65).
Kl. 18.00–19.30 Fællesspisning af medbragte madretter til fællesbordet.
Husk bestik, tallerkener og glas.
Øl, vin, kaffe, te og kage kan købes på stedet (hele aftenen).
Efter måltidet er der traditionen tro tid til at høre et par sange el. lign.
Kl. 19.30–20.30 Roskilde Spillemandslaug spiller op til dans under ledelse af
oldermand Jørgen Jørgensen.
Kl. 20.30–23.30 Andreas Tophøjs tre mand store danseorkester ved Andreas Tophøj
(violin), Michael Graubæk (violin) og Peter Eget (harmonika) spiller forrygende og
svingende balmusik, så hele Roskilde by svinger med.

Reserver aftenen til årets største danseaften med årets bedste dansemusik fra to
orkestre.
Vel mødt – hilsen bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug.
Yderligere information: ring til Jens på tlf. 43 62 12 13.
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Norsk jubilæumsdanseaften 21.6.
Tak til alle der medvirkede til, at vi fik en rigtig god oplevelse til 15-års jubilæet for
den norske Byttomfoten folkedanserforening på Hotel Prindsen den 21. juni.
En stor tak til alle danserne og til musikere og orkesterledere i Roskilde
Spillemandslaug og i Knuds Venner, der medvirkede til, at vi alle fik en utrolig god
oplevelse med dansk folkedans og gammeldans med de fine og til tider ukendte store
valsemelodier. Tak til Hotel Prindsen for de gode rammer og middagen før dansen.
En rigtig stor tak til Else og Idar for danseinstruktion og den vellykkede planlægning,
og tak til alle I dygtige dansere, vi mødte fra Byttomfoten, Oslo. Tak fordi I valgte at
dele en sådan fin oplevelse med os i Roskilde med gode danse og for den fine
dansemusik fra musikeren på hardangerfelen – og især da hele salen dansede
Dobbeltkvadrille fra Sønderborg. Og tak for det store varme formandsknus fra
formanden for Byttomfoten til Roskilde Folkedanserlaug.
Endnu en gang et tillykke med jubilæet, og vi ønsker, at I i Oslo fremover fortsætter
jeres dans med jeres gode humør.
De bedste hilsener fra alle i Roskilde Spillemands- og Folkedanserlaug.

Se Byttomfotens
danseopvisning på
Stændertorvet:
www.youtube.com/
watch?v=8CLxLEbA8yU
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Her er en mail fra vore norske venner:
Kjære Jens og alle venner i Roskilde!
Vi har hatt en fantastisk flott feiring av vårt 15 års jubileum i Roskilde og omegn. Vi
har opplevd Ulla Gram som guide i kirken og Viking skips museet, kan neppe gjøres
bedre. Dans på Stændertorvet i fint vær. Flott hotell Prindsen med god mat.
Danseoppvisning på Frederiksborg Slot i Hillerød med mange turister, og hvor dansen
"satt som den skulle".
Toppen var likevel at alle ble invitert til kaffe og kaker hos våre flotte danske venner,
Anni og Ole!
I tillegg den flotte dansefesten vi hadde i Gullaldersalen!
Vi ble mektig imponert over danseferdighetene, og ikke minst kondisjonen, til de
danske folkedanserne. Imponerende Jens, hils dine venner fra oss!
Det hele er rett og slett et minne for livet!!!!!
Vennlig hilsen
Byttomfoten, Oslo
v/Else og Idar

Melodi til 40-års jubilæum
Roskilde Folkedanserlaug har 40 års-jubilæumsfest ultimo september 2015.
Derfor opfordrer bestyrelsen til, at der gerne må skrives en jubilæumsdansemelodi til
Roskilde Folkedanserlaug. Krav til melodien er, at den skal kunne spilles af Roskilde
Spillemandslaug.
Bedømmelsesudvalg nedsættes primo december i år i samarbejde med bl.a. Roskilde
Spillemandslaugs oldermand.
Deadline er 1. februar 2015, da der skal være mulighed for, at den kan indøves over
tre laugsaftener i foråret 2015 i Roskilde Spillemandslaug.
Melodi sendes på pdf-fil til Roskilde Folkedanserlaug: jensmarkvard@gmail.com
Jens Markvard kan kontaktes for yderligere oplysninger.
Bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug
Jens Markvard Andersen, formand

Folk Roskilde
Trolska Polska
(DK, S)
Torsdag den 11. sept.
kl. 20
Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg:
www.roskildebilletten.dk:
110 kr.
Ved døren: 125 kr.
Ungepris: 50 kr.
Trolska Polska er et relativt nyt orkester, der har den danske folkemusik-maestro
Martin Seeberg (bl.a. kendt fra Sorten Muld, Valravn og Instinkt) i front. Troldene er
kravlet op af deres huler til lyden af alle de skæve, troldske og urnordiske melodier,
som på magisk vis er sprunget ud af Martins violin efter - og især under - talrige ture
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til troldenes rige: Sverige. Der er gang i strengeinstrumenterne, og fødderne får
svært ved at stå stille, når Trolska Polska folder sig ud på scenen. Inspirationen
kommer fra den nordiske folkemusik, men både fløjter og trommer sender hilsener til
Mellemøsten og Indien. De syv trolde udfolder sig i et legesygt, spontant og
eventyrligt folkemusikunivers, der både fremstår traditionelt og friskt, lokalt og
globalt.
Bandet udgav deres debutalbum i foråret 2014 og blev allerede i efteråret 2013
nomineret som årets talent til DMA-folk.
Efter et par år med sporadiske koncerter, hvor troldene fandt deres fodfæste, er
efterspørgslen på dem i 2014 blevet helt eventyrlig – og de vil i august bl.a. være at
finde på Tønder Festivalen.
Folk Roskilde glæder sig til at åbne efterårssæsonen med de ualmindeligt
charmerende trolde, som er:
Mads Kjøller-Henningsen: fløjter, drejelire, sækkepibe, sang.
Malte Zeberg: kontrabas,
mandolin, strubesang.
Søren Vinther Røgen:
tolvstrenget troldstemt guitar.
Magnus Heebøll: percussion,
oudu, cajon, overtonesang.
Lasse Væver: violin, bratsch,
nøgleharpe, sang.
Anja Lillemæhlum: cello, sang.
Martin Seeberg: violin, bratsch,
sang.

Musikaftenskolen Lirum Larum
Nyt program
Aftenskolens brochure for sæsonen 2014-2015 er
udkommet med mange spændende tilbud. Den kan
rekvireres på aftenskolelirumlarum@gmail.com
eller se hjemmesiden www.lirumlarum.dk
Eller telefon 46 36 91 00.

Roskilde Spillemandsstævne
Nr. 39 i stævnerækken
Med uventet omlægning af stævnet søndag fra Museumsøen til Folkeparken pga. et
cykelløb nåede vi alligevel frem til stævnedagene 2. og 3. august.
Lørdagen forløb som planlagt: spil i gaderne, workshops, matiné, middag og bal.

8
Der var 20 personer til sammenspil hos Laif og Ninni Carr fra Åsbo Spelmän, 13 børn
til spilleundervisning hos Tove de Fries, og én lille pige til danseundervisning for børn
ved Svendborg Spillemandslaug.
God underholdning og mange gæster ved matinéen, samt stor danselyst og stemning
til ballet. Så det!
Vi fik en kort kraftig regnbyge sidst på eftermiddagen. Var det en advarsel til
søndagen?
Det tog os halvanden time at beslutte, at vi skulle blive i Folkeparken, og vi havde i
den tid forbindelse til DMI, Norges vejrmelding, Vor Herre og højtflyvende svaler. Vi
blev der! Fik en regnbyge ved ellevetiden og herligt vejr resten af dagen.
Et skøn siger mig, at der har været omkring 400 til stævne og på gennemtræk. Der
var en god stemning med meget spil rundt omkring. Ved indmarchen kl. 13 deltog ca.
100 instrumenter med førere. Stævnegruppen takker hermed alle på begge sider af
instrumenterne for deres deltagelse.
Næste år bliver der spillemandsstævne 1. og 2. august, det bliver nr. 40 i rækken.
Dette runde tal kalder vi jubilæum! Så der bliver jubilæumsfest!
Med venlig hilsen
Stævnegruppen / hic

Hold øje med stævnets hjemmeside lirumlarum.dk - der kommer snart flere billeder!
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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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

