Lirekassen
Oktober 2014
Denne gang er der indlæg fra:
 Onsdagsaftener
 Roskilde Spillemandslaug
 Roskilde Folkedanserlaug
 Folk Roskilde
 Musikaftenskolen Lirum Larum
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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.
1. oktober
19.30-21.00 Piraterne - med ½
times instruktion i Finnskogspols
21.00-22.00 Roskilde Spillemandslaug
8. oktober
19.30-20.00 Bunkespil
20.00-21.00 Cajunmusik +
danseinstruktion
21.00-22.00 Ramsø spillefolk
15. oktober
19.30-20.00 Bunkespil
20.00-21.30 Helle og co.
21.30-22.00 Optimisterne

22. oktober
19.30-20.00 Bunkespil
20.00-21.00 Rejseorkestret
21.00-22.00 Kirsten og co.
29. oktober
19.30-20.00 Bunkespil
20.00-21.00 Hele Molevitten - se
næste side
21.00-22.00 Kevin og co.
Med venlig hilsen
Jette Rasmussen, Skibby,
tlf. 46 40 48 42 /
mobil 41 44 58 30
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Bunkespil:
I oktober er jeg blevet bedt om at være forspiller. Her er spillelisterne til bunkespillet.
8. oktober: Vi har ingen øl – Sch. fr. Bingsjö – Fanny Power – Hambo eft. Lasse i
Svarven – Når vandet fryser i hanerne – Den gamle mand – Sekstur fra Læsø –
Kontra med mølle – Tækkemandens Tretur.
15. oktober: Norsk Fynbo – Esse Schottish – Svensk Annas Vals – Firetur fra Varde –
Mettes Firtur – Halvfemte tur fra Vommevad – Gl. sekstur for 4 par – Hemmelig
sekstur – En gammel Hopsa.
22. oktober: Den skæve – Sch. Från Gumboda – Pottemagervalsen – Sekstur på
række – Myldretid i Malmø – Saven – Skørpinge firtur – Lars Kusks firtur –
Taterhopsa.
29. oktober: Jens Frederiksens Polka – Melchiors Rejlænder – Ingers Brudevals –
Galopkontra – Berliner fra Vorbasse – Fanny Power/Ingers Brudevals (engelsk
valsevariation – Birgit og Karen kan den) – Hamborger sekstur – Polka sekstur.
Alle melodier kan som sædvanlig findes på www.spillefolk.dk, både som node og med
lyd, og de fleste med en YouTube-udgave.
Med spillehilsen, Jørgen Sten Andersen

Menuet eller Mollevit

Til spillemands- og folkedanserlauget:
Onsdag den 29. oktober kl. 20–21 bliver der mulighed for at danse menuet. Helle
Larsen kommer og underviser - først i Lang Menuet (fordi den er let at danse) og
siden i Mollevit fra Ærø.
Alle, der har lyst til at spille til, er velkomne. Lang Menuet findes i nodesamlingen på
www.spillefolk.dk (se under Kreds- og fællesdanse). Det gør Mollevit fra Ærø også
(kan ses under Turdanse), men det er IKKE den udgave, vi skal bruge.
Det forholder sig sådan, at der eksisterer flere udgaver. I 1949 udgav Foreningen til
Folkedansens Fremme hæftet Gamle Danse fra Fyn og Øerne, og i det står Mollevitten
skrevet i G-dur og C-dur. I en senere udgave fra 1984 står den udelukkende i G-dur,
og det gør den også i 358 Danske Folkedansemelodier. Her er melodien også blevet
forsimplet.
I samråd med Kristian Bugge har jeg valgt udgaven fra 1949. Det er den, han bruger.
Den er klart mere spændende at spille, og melodiforløbet er sjovere. Det er naturligvis
en subjektiv betragtning, men jeg synes, det er sjovt at udfordre det bestående og
prøve noget nyt, og jeg håber, at nogle af jer vil bakke op om projektet. Så kan vi jo
tage en diskussion bagefter om, hvilken udgave vi synes bedst om.
Jeg har renskrevet Kristians udgave, som er næsten identisk med udgaven fra 1949
(sidste tone i 3. rep. takt 2 og 6 er udeladt for at få et roligere melodisk forløb, og to
punkteringer i 4. reprise takt 1 og 2 er udeladt af samme årsag). Buerne er Kristians,
og de er vejledende. Noden er indsat bagerst i denne Lirekasse. Den kan også ses og høres - på www.spillefolk.dk under Turdanse.
Onsdag den 22. oktober kl. 21.00-21.30 kommer Helle Larsen for at vejlede de af os,
som ønsker at spille til dansen, og for, at vi kan lære hinanden at kende. Jeg vil derfor
bede alle, som ønsker at spille, om at kontakte mig, så jeg ved, hvem der kommer
22. okt. og 29. okt.
Hvis dette lille projekt forløber godt, har jeg aftalt med Helle Larsen at gentage det
januar 2015 - denne gang med Menuet fra Randers 2.
Med spillehilsen, Jørgen Sten Andersen

Månedsværter efteråret 2014

November Peter Roos 50 56 24 03 / 46 37 24 02
December Folkedanserlauget v/ Jens Markvard 43 62 12 13

3

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 1. oktober
Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første
onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården, kl. 18.30-21, hvorefter lauget spiller
til dans kl. 21-22.
Til laugsaftenen i september havde vi for første gang besøg af Kevin Lees, og han
gjorde et godt stykke arbejde med gennemspilningen af melodierne på en god og
konstruktiv måde.
Peter Eget havde meldt afbud, men Kevin havde taget en ven med, der spiller
harmonika, og det var en rigtig god ide. Rune Barslund hedder han, og han bidrog
med mange gode input, både vedrørende harmonikaspil og også omkring melodierne.
Til laugsaftenen i oktober er det Kevin og Peter, der står for forspillet, og vi fortsætter
med det nye Udespilsprogram, det skal bruges til dansen kl. 21-22.
Sidste måneds melodi – Fanny Power – er nu i Folkets hus noder i den version, som
Kevin spiller den, og hedder selvfølgelig Kevins Fanny Power.
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.
20.00 – 20.20 Månedens melodi: Ingers brudvals
20.20 – 20.45 Vi fortsætter med aftenens danseprogram
20.45 – 21.00 Pause
21.00 – 22.00 Spil til dans
Det nye Udespilsprogram 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 –
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:
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
Husk: Åbningsbal med to orkestre
Lørdag den 20. september i kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, 1., kl. 19.30
(fællesspisning kl. 18). Læs nærmere i september-Lirekassen.
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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

Realta (IRL)
Torsdag den 2. oktober kl. 20
Gimle, Helligkorsvej 2
Forsalg www.roskildebilletten.dk: 110 kr. Ved døren: 125 kr. Ungepris: 50 kr.
Irsk musik, når det er bedst, er hvad man kan forvente af den unge, irske gruppe
Realta. De fire unge musikere har en livlig, spændende og samtidig respektfuld tilgang
til den irske traditions musik. Opvokset midt i traditionen tager de fat på musikken og
fyrer op under den, så den fremstår frisk og smuk!
Hver især har de spillet i flere veletablerede bands, og efter turnéer i Tyskland og
Schweiz sammen med bandet Altan har bandet etableret sig fornemt på den irske
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folkemusikscene. De har i de sidste par år optrådt på en lang række festivaler og har
modtaget den prestigefyldte Danny Kyle Award på Celtic Connections Festivalen.
Gruppen består af fire multiinstrumentalister, der behersker uilleann pipes, fløjter,
guitar, bouzouki, kontrabas og bodran.
Lyden af to stk. uilleann pipes spillet af Conor Lamb og Aaron O’Hagan bakkes op af
Deirdre Galways dynamiske guitar og Dermot Mulhollands energiske bouzouki –
Realta spiller musik, der er unik og bemærkelsesværdig. Koncerten byder på jigs,
reels, airs og sange.

Musikaftenskolen Lirum Larum
Irsk bodhrán
Lærer Svend Kjeldsen
Lørdag den 4. og søndag den 5. oktober, begge dage kl. 10.00-15.45
Sted: Gråbrødre Skole, lokale 29
Pris: 550 kr.
Hold nr. 4332
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.

Danse fra Bornholm
Instruktør Desiree Ginnerup, musik Michael Graubæk
Søndag den 5. oktober kl. 13.00-16.40
Sted: Gråbrødre Skole, lokale 24
Pris: 190 kr.
Hold nr. 4608
Vi skal danse de sjove danse fra Bornholm, men der vil
også være (individuelle) tips og tricks til at gøre ens egen
og parrets dans lettere.

Guitar folkemusik
Lærer Rasmus Zeeberg
Søndag den 12. oktober - bemærk dato - kl. 12.00-16.40
Sted: Gråbrødre Skole, lokale 29
Pris: 225 kr.
Hold nr. 4348
Spiller du guitar, og vil du gerne spille folkemusik? På denne workshop arbejder vi
med folkemusik fra Danmark og Sverige. Du lærer et par nye melodier, og vi prøver
at akkompagnere dem på forskellig måde. Samtidig får du en hyggelig eftermiddag
sammen med andre, der deler din interesse.

Violin og andre strygeinstrumenter (værksted)
Lærer Erik Hoffmann
Lørdag den 25. oktober - bemærk dato - kl. 10.00-12.00
Sted: Gråbrødre Skole, lokale 29
Pris: 125 kr.
Hold nr. 4339
Violinen er et af verdens smukkeste instrumenter, en genial konstruktion, hvor design
og funktion går op i en højere enhed. Dens skabelse går tilbage til starten af 1500-
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tallet, og dens endelige form blev fastlagt af Stradivarius allerede i begyndelsen af
1700-tallet, og den er stort set ikke ændret siden.
Er du den lykkelige ejer af en violin eller et andet strygeinstrument, kan du her lære
lidt om violinens historie, konstruktion, stand og vedligeholdelse.
Erik Hoffmann er en af de 12 aktive violinbyggere, vi har i landet i dag. Se mere på
www.violinbygger.dk
Husk at medbringe dit instrument.

Irsk dans
Lærer Elsebeth Rønne
Søndag den 26. oktober kl. 11.00-15.35
Sted: Gråbrødre Skole, lokale 24
Pris: 190 kr.
Hold nr. 4131
Kom og prøv den livlige irske setdans. Irsk setdans danses i kvadriller med fire par.
Den danses til forskellige typer af irsk traditionel musik, reels, jigs, polkaer m.fl.
Du behøver ikke medbringe dansepartner. Både øvede dansere og nybegyndere er
velkomne.

Program
Husk, at aftenskolens program for sæsonen 20142015 er udkommet med mange spændende tilbud.
Det kan rekvireres på
aftenskolelirumlarum@gmail.com
eller se hjemmesiden www.lirumlarum.dk
Eller telefon 46 36 91 00.

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