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Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 

 
NOVEMBER 

Lørdag 22. Fællesbal Folkedanserlauget 

Onsdag 26. Onsdagsaften  

Søndag 30. Signe Svendsen Folk Roskilde 

 
DECEMBER 

Onsdag 3. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Onsdag 10. Onsdagsaften  

Lørdag 13. Klezmerduo Folk Roskilde 

Onsdag 17. Onsdagsaften  

 
 

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. 
 

3. december 
19.30 – 20.15 Dans til Sirenerne 
20.15 – 21.00 Julelangdans og spil til dans med Piraterne 

21.00 – 22.00 Roskilde Spillemandslaug 
 

10. december 
19.30 – 20.00 Fællesspil ved forspiller Jens Mathiesen: Hector Hansens Polka – Ja det 

gör vi, schottish – Schottish fra Rendalen – Hultkläppans Vals – Vigers 

Polska – Hamburger Sekstur/Polka Sekstur – Tellings Hopsa 
20.00 – 21.00 Traditionel dans med instruktion ved folkemindeforsker Anders Chr. N. 

Christensen og spil til dans ved Poul Bjerager 
21.00 – 22.00 Aftenskolens mandagsholds samspilsgruppe ved Kevin Lees spiller til 

danske/irske/engelske danse med instruktion ved Noa Shamir 

 
17. december 

19.30 – 20.00 Fællesspil ved forspiller Jens Mathiesen: Niels Jørgensens polka – 
Thores Schottisch – Ja det gör vi – Hamborger sekstur og Polka sekstur 
– Anglaise e. Per Svensson – Anglaise efter Erik Jensens nodebog – 

Kalkmandens vals – Hopsa efter Helge Sørensen 
20.00 – 21.00 Dans ved Egen Stemning 

21.00 – 22.00 Frøbergspillefolkene spiller årets sidste onsdagsdansemelodier 
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Vært i december: Bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug 
Hilsen Jens Markvard Andersen, 43 62 12 13 

 
NB! Ingen spil, dans og onsdagscafé i julen. Alle i Lirum Larum ønskes god jul og godt 

nytår! Vi ses igen på Kildegården til onsdagsaften den 7. januar 2015. 
 
 

Månedsværter vinter og forår 2015 

Januar: Anja Sørensen, tlf. 20 43 01 97 
Februar: Mette Vedfelt, tlf. 22 11 18 93 

Marts: Birthe & Kurt, tlf. 46 36 37 50 
April: Knud Kristiansen, tlf. 46 35 01 39 
Maj: Kirsten Meinertz, tlf. 59 44 04 54 

Kristian Søe 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 3. december 
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 fra 21-22. 
 
På novembers laugsaften var det igen Kevin og Peter, der stod for forspillet og 

undervisningen, og der er kommet mere og mere sikkerhed over de forskellige 
melodier. Vi var lidt over 40 personer denne aften. 

Til laugsaftenen i december har jeg sammensat et program, som er en blanding af 
Oldermandens spillebog og nogle af de melodier, der er i bl.a. havneprogrammet. 

Aftenens forløb er som følger: 
18.30 – 19.30 Lauget indøver danseprogrammet – se nedenfor 

19.30 – 19.35 Meddelelser 
19.35 – 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand.  

20.00 – 20.20 Månedens melodi: Rejländer e. Oskar "Julescottish" (S) 
20.20 – 20.45 Vi fortsætter med aftenens danseprogram  
20.45 – 21.00 PAUSE 

21.00 – 22.00 Spil til dans 

Danseprogrammet til denne aften er som følger: 

Den skæve March – Fynbo fra Salling – Grønne ål – Jacobsens Rheinlænder nr. 1 – 
Holmstrup firtur – Engelsk kvadrille – Gryderup tro – Trads hopsa – Niels Johnsens 

mazurka – Mathis Mortensen – Stam Villums styk' – Hans Thamsen – Og hvad er det 
for narreri – Rejländer e. Oscar – Sjutti Johan – Nine Pins reel – Bette Mett – 

Russeren – Unser alte kath (Tyskeren) – Bryggare Viktors Polska (Hambo) – 
Polska/Hambo e. Anders Johnsson – Kevin’s Fanny Powers – Ingers Brudvals – Al 
Capone’s Vals 

Melodierne findes på www.spillefolk.dk, og vi er 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 2015 
7.1. – 4.2. – 4.3. – 1.4. – 6.5. 

Kan med fordel føres ind i en kalender. 
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Månedens citat 
er fra Wikipedia: 
"Dansk spillemandsmusik er den danske traditionelle måde at spille folkemusik på. 
Den forlænger en tradition for at spille brugsrettet dansemusik – som hovedregel 

uden noder. 
Musikken består ofte af forholdsvis simple melodier med ét, to, tre og i sjældnere 

tilfælde flere stykker, der gentages. Harmonisk er musikken ligeledes simpel med 
tonika, dominant og subdominant i dur. 

En del spillemænd holder sig ligefrem til få tonearter (G-dur og D-dur), men dette er 
et nyere fænomen. Frem til midten af 1900-tallet beherskede de fleste spillemænd 
tonearter med et eller flere b'er." 

 
Jørgen Jørgensen, Oldermand 

 
 

 

 Harmonika til salg 
Ballone Burini - Flot knapharmonika, 

god lyd, til salg gr. dårlig ryg. 
4-koret diskant, 5-koret bas, 

42 diskantknapper, 120 basser, 
kun 9,5 kg. 
Guldmodel, håndslebne stemmer, 

2 mikrofoner i diskant og bas. 
Nypris 50.000 kr., sælges for 

25.000 kr. 
Henvendelse til Signe Hemmingsen: 
mobil 60 71 84 50. 

 
 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

* Hedeboholdet 

* Hjemstavnsforeningen 
og 

* Roskilde Folkedanserlaug 
afholder 

 

FÆLLESBAL 
 

Lørdag den 22. november 

kl. 19.30 
(spisning kl. 18) 

 

 

Sted: Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde 

Masser af musik og dans: 
Kl. 19.30 Gunnar + overraskelser 

Kl. 20.35 – 21.35 Roskilde Spillemandslaug 
Kaffepause 

Kl. 22.00 - 23.00 Gunnar + overraskelser / Anette Larsen 

Spisning: Fælles buffet kl. 18.00 m. medbragte retter (Husk service, glas og kopper). 

Vin, øl og vand købes i baren. 

Entre: 70 kr. inkl. kaffe og kage. 

file:///C:/wiki/Folkemusik
file:///C:/wiki/Tradition
file:///C:/w/index.php%3ftitle=Dansemusik&action=edit&redlink=1
file:///C:/wiki/Melodi
file:///C:/wiki/Tonika
file:///C:/wiki/Dominant
file:///C:/wiki/Subdominant
file:///C:/wiki/Dur
file:///C:/w/index.php%3ftitle=Spillemand&action=edit&redlink=1
file:///C:/w/index.php%3ftitle=G-dur&action=edit&redlink=1
file:///C:/w/index.php%3ftitle=D-dur&action=edit&redlink=1
file:///C:/wiki/1900-tallet
file:///C:/wiki/Toneart
file:///C:/wiki/B
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Jæ Sweevers + Rejseorkestret 

Dobbeltbal lørdag den 28. februar 2015 på Hotel Prindsen, Algade 13, Roskilde. 

Kl. 20: Dans i Guldaldersalen. Pris 150 kr. Billetter ved indgangen. 

Kl. 18: 2-retters menu bestående af forret og hovedret med 2 glas vin til 225 kr. 

Ring og bestil bord på 46 30 91 00 - senest den 24. februar. 
 

 

Vær med til at fejre Jæ Sweevers' 35-års jubilæum med Fanøspil til sønderhoningdans 
i Lirum Larum, Roskilde. Jæ Sweevers fejres med Fanøspil ved to familier og to 

generationer. 
 

 
 

Folk Roskilde 
 

Årets Spillested 2014 

Det er med største glæde, at vi kan fortælle, at Folk Roskilde er nomineret i 
kategorien Årets Spillested 2014 ved Danish Music Awards – Folk, der finder sted 

lørdag d. 29. november. 
Vinderen findes ved publikums-afstemning, så vi vil selvfølgelig opfordre jer til at gå 

ind og stemme på Folk Roskilde. Det gøres på 
https://da.surveymonkey.com/s/Afstemningaaretsspillesteddmafolk2014 
NB: Afstemningen slutter søndag den 23. november kl. 24.00. 

Bestyrelsen / Lene Buch 

 
 
HUSK 

Signe Svendsen med band søndag den 30. november kl. 16, på Gimle. 
Bemærk der er en ændring i musikernavnene: Bandet består udover Signe Svendsen 

af Lars Skjærbæk (guitar), Thomas Alstrup (bas ) og Søren Poulsen (trommer) samt  
lydmanden Tess Pedersen. 

https://da.surveymonkey.com/s/Afstemningaaretsspillesteddmafolk2014
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Klezmerduo (DK) 

Lørdag den 13. december kl. 15 - Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg www.roskildebilletten.dk: 110 kr. Ved døren: 125 kr. Ungepris: 50 kr. 

Klezmer er betegnelsen for den livsbekræftende jødiske musiktradition, der har sine 

rødder i Østeuropa. Musikken er eksotisk - men genkendelig. Iørefaldende melodier 
veksler mellem det enkle og det virtuose med mange temposkift, nært beslægtet med 
både Balkan- og romani- (sigøjner) traditionen. Klezmer er festmusik. Og som sådan 

er den blevet brugt af de omvandrende jødiske spillemænd. De vandrede fra landsby 
til landsby og spillede op til fest hos både jøder og kristne. Klezmer taler til hjertet. 

Musik, der ler med det ene øje, mens det andet græder! Denne lørdag eftermiddag 
spiller Klezmerduo denne spændende musik for Folk Roskildes publikum. 

 

Klezmerduo har eksisteret siden 1987 og består af Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, 

sang) og Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba, sang). Begge musikere har 
baggrund i teatret og er kendte for at skabe intense koncertoplevelser med både 

nerve og humor. De kæder deres sange og musikstykker sammen med små 
fortællinger med både humor og hjertevarme. 
Glæd jer til en anderledes ”julekoncert”. 

 
 

 

Roskilde Spillemandsstævne 
 

 
Har du bemærket, at der er 

kommet billeder fra årets 
stævne på hjemmesiden? 
Se www.lirumlarum.dk 

 

 

http://www.roskildebilletten.dk/
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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 

 

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

 

 

 

 
 

Glædelig jul og godt nytår! 

 


