
Lirekassen 
Oktober 2015 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 

 
SEPTEMBER 

Onsdag 23. Onsdagsaften  

Onsdag 30. Onsdagsaften  

 
OKTOBER 

Søndag  4. Irsk dans Aftenskolen 

  Phønix med Sangka Folk Roskilde 

Onsdag  7. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Onsdag 14. Onsdagsaften  

Onsdag 21. Onsdagsaften  

Søndag 25. Musik i vikingernes verden Aftenskolen 

  Tupelo Folk Roskilde 

Onsdag 28. Onsdagsaften  

Lørdag 31. Violin og andre strygeinstrumenter Aftenskolen 

 
 

 

Onsdagsaftener 
 

Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 101 (1. sal, elevator i 
bygningens vestende). Tid: 19.30-22.00. Fri entré. Alle er velkomne - både i 
bunkespillet (= fællesspillet) og på dansegulvet. Salg af drikkevarer og kage til 

rimelige priser. 
 

7.10. 
19.30: Trio Hyrdehøj 
21.00: Roskilde Spillemandslaug 

 
14.10. 

19.30: Fællesspil ved Jørgen S. 
Andersen 

20.00: IC4 

21.00: Sirenerne 

 21.10. 
19.30: Fællesspil ved Jørgen S. 

Andersen 

20.00: Optimisterne 
21.00: Piraterne 

 
28.10. 
19.30: Fællesspil ved Jørgen S. 

Andersen 
20.00: Ramsø Spillemænd 

 
Mange sensommerhilsener fra Ernst og Jette (41 44 58 30). 
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Fællesspil: 

14.10. 

Jacobsens Rheinlænder nr. 1 – Schottis från Bingsjö - Feragenvalsen – Tossemarens 
Totur – Contra 4 Tuur (samme dans som til Tosse Marens Totur) – Engelska eft. 

Alfred Pettersson – Anglais eft. Ola Hansson - Hamburger Svejtrit – Hopsa fra Salling. 

21.10. 

Fynsk Polka – Schottish från Gumboda – Den fine Madam Sne – Vejrmølle-dans – 
Menuet nr. 17 (Lang menuet passer til melodien) - Den gamle mand (trekant) – 

Frederiks Kontra (trekant) – Eriksmåla Marknadsvals - Hopsa nr. 2. 

28.10. 

Norsk Fynbo – Lyø Brudevals – Vagns Schottish – Holmstrup Firtur – Tækkemandens 
Tretur – Hej Fideli Nils Thamsen – Kom vo’ sook – Bedstefars Snaps – Kirstine gik tit i 

Lunden ene. 

Reserver til alle tre dage, hvis der ikke er dansere nok til kvadriller: Schottish från 

Blyberg – Forkert Vals – Hambo efter Lasse i Svarven – Mazurka efter Levi Vilsen. 

Jeg har medtaget to melodier fra Østjydernes besøg på stævnet – Contra 4 Tuur og 

Menuet nr. 17. Begge er melodier fra en spillebog tilhørende Niels P. Willumsen. Han 
levede i en lille by – Lading Hede - fra 1855 til 1922. Østjyderne har plukket i 

nodesamlingen og fundet adskillige gode melodier, deriblandt ovenstående. Vi var ca. 
12 fra lauget, der fulgte Østjydernes lille kursus på stævnet. Melodierne bliver 

gennemgået på laugsaftenen i oktober. 

Med spillehilsen, Jørgen Sten (forspiller) 

 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Spillemandslaugets 40-års jubilæum 

I 2016 er det 40 år siden, spillemandslauget blev dannet. På vores generalforsamling i 
marts blev det drøftet, hvornår i 1976 det var – og man blev enige om, at det vistnok 
var i februar. Nærmere studier i bogen Lys på rødderne peger dog på, at spillemands-

lauget først blev dannet efter stævnet i 1976. 
Vi har derfor besluttet, at spillemandslaugets jubilæum skal afholdes i begyndelsen af 

september 2016 og ikke som tidligere meddelt i februar. 
Hvis nogen har lyst til at være med til at planlægge jubilæet, så kontakt bestyrelsen. 

Hilsen Ida, oldermand 

 

Laugsaften onsdag den 7. 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 måtte Kevin melde afbud, da han var blevet syg, men da 

han havde fået Kristian Bugge til at afløse, var vi ikke så ilde stedt. Som planlagt gik 
vi i dybden i de forskellige melodier, og Kristian havde mange bud på, hvordan vi 
kunne forbedre måden at spille melodierne på, specielt for violinerne. Vi havde en god 

lang aften med god energi fra deltagerne - tak for det. 

På laugsaftenen onsdag den 7. oktober skal vi spille til dans, og derfor er programmet 
lagt derefter. Aftenens forløb er som følger: 
18.30 – 19.30 Lauget spiller nedenstående program 

19.30 – 19.35 Meddelelser 
19.35 – 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand.  
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20.00 – 20.20 Månedens melodi er: Fynbo Sommerpolka 
20.20 – 20.50 Vi fortsætter med aftenens program  

20.50 – 21.00 Pause 
21.00 – 22.00 Spil til dans 

Spilleprogrammet er: 
Den skæve march - Jakobsens Rheinlænder nr. 1 - Fynbo efter Oldefar - Jydsk Kontra 

(tretur) - Sjampa-dans - Vejrmølledans 
En gammel hopsa - Fisken ligger på hviden sand - Hej fi-de-li Nils Thamsen - Kom 
vo’sook - Bedstefars Snaps - Kirstine gik tit i lunden ene - Majas hambo - Polska / 

Hambo e. Anders Johnsson 
Oldermandens Schottish - Judiths ny-schottish - Gammel tretur fra Vrøgum - Syvtrit -

Hamborger svejtrit - Eriksmåla Marknadsvals - Feragenvalsen - Fynbo Sommerpolka 
Noderne findes på spillefolk.dk 

 
Laugsaftener i resten af 2015: 4.11. – 2.12. 
 

Lørdag den 21. november skal vi spille til folkedansernes julebal, med udespils-
programmet - nærmere følger. (Se også nedenfor under Fællesbal). 

 
Jørgen Jørgensen, musikdirektør 
 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Fællesbal 

I samarbejde med Hedeboholdet og Hjemstavnsholdet afholdes det årlige fællesbal på 

Østervangsskolen, Astersvej 15, lørdag den 21. november. 
Foreløbigt program: 
Kl. 18.00 Fællesspisning – medbring selv en ret til fælles madbord – husk tallerken, 

bestik og glas. 
Kl. 19.30-23.00 Bal med tre orkestre inkl. Roskilde Spillemandslaug. 

Entre 70 kr. 
Vin, øl og sodavand samt kaffe og kage kan købes til rimelige priser. 
 

 

Vedr. norsk aften 

Her er en lille hilsen fra de norske venner vedr. danseaftenen den 20. juni med norsk–

dansk dans på Hotel Prindsen. 

Kjære Jens, og alle danske folkedansere, og IKKE minst de flotte musikerne! 

Igjen takk for en usedvanlig hyggelig aften med mye dans til den beste musikk! 
Vi er veldig glade for, at vi igjen tok turen til Roskilde. DER er det aktive mennesker! 

Alle vi norske var topp fornøyd med vårt opphold i Roskilde. Det er et flott sted! 
«Toppen» for Else og Idar var, da vi fikk til «Seierstad-Hopsa» med god hjelp av 
norske folkedansere og gode danske dansere. Det var rett og slett utrolig bra! 

Ellers ble vi meget overrasket da vi for ca. 1 måned siden hørte, at Hotel Prindsen var 
konkurs. Utrolig! Som deg Jens håper vi på hurtig avklaring vedr. nye drivere. 

SÅ ønsker vi alle danske venner en fortsatt god sommer! Nå er det gode været 
kommet til Norge de siste dager. 

Vennlig hilsen 
Else og Idar 
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Folk Roskilde 
 

 
Phønix 
med Sangka 
(DK/Kina) 
 
Søndag den 4. 

oktober kl. 16.00 
 
Dørene åbnes kl. 15.30. 

Forsalg: 
www.roskildebilletten.dk 

100 kr. + gebyr. 
Billetter ved døren: 
125 kr. 

Unge/stud.: 50 kr. 
 

 

 
 

Denne søndag eftermiddag inviterer Folk Roskilde til en meget speciel oplevelse! Nyd 
eftermiddagskaffen på Gimle, mens I lytter til Phønix i samspil med kinesiske Sangka. 

Det danske folkband Phønix har efter en længere turné i Kina i efteråret 2014 indledt 
et samarbejde med den unge kinesiske guzhengspiller Sangka, som Phønix nu 
præsenterer på en turné i Danmark i et hidtil uset sammenspil mellem dansk og 

kinesisk folkemusik. 
Sangka er en ung fremadstormende guzhengspiller, bosat i Beijing og uddannet på 

China Conservatory of Music. Sangka er, trods sin unge alder, allerede en anerkendt 
musiker i Kina, hvor hun sågar bidrog til åbningsmusikken ved OL i Beijing i 2008. I 
udlandet har Sangka desuden spillet på Womex09 og på turnéer i Tyskland og 

Belgien. 
Phønix er et af Danmarks mest levende og spændende folkbands. Deres helt unikke 

lydunivers har ført dem rundt i store dele af verden, på de største folk-festivaler såvel 
som de mest intime klubscener. Phønix bringer nyt liv til den danske musiktradition 
med en sådan intensitet og musikalitet, at det er en fryd at overvære – både for ører 

og øjne. Phønix har udgivet otte cd’er og har modtaget fire Danish Music Awards for 
bl.a. Årets udgivelse (traditionel) og Årets vokalist for cd’en Folk. Phønix er i øvrigt 

også aktuel med albummet NU, som udkom i sommeren 2014 og bl.a. fik fem stjerner 
ud af fem i det anerkendte engelske folk-tidsskrift Froots. 
 

 

Tupelo (IRL) 
 
Søndag den 25. oktober kl. 16.00 

Dørene åbnes kl. 15.30. 
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 100 kr. + gebyr.  

Billetter ved døren: 125 kr. 
Unge/stud.: 50 kr. 
 

Denne søndag eftermiddag byder på et gensyn med fantastiske irske Tupelo, som 
mange vil huske fra deres Folk Roskilde-koncert i januar 2014. Dengang satte de 
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Tanken på Gimle på den anden ende – ikke mindst i kraft af den karismatiske 
forsanger James Cramer. 

Siden dengang har Tupelo lagt et stort koncertpublikum for deres fødder – ikke kun i 
Danmark og Irland, men over store dele af verden. Med deres sprællevende og 

humørfyldte sceneoptræden er de blevet publikumsfavoritter. Musikken har klare 
rødder i det akustiske traditionelle irske og henter samtidig inspiration i americana- og 
bluegrass-genren. 

 

 
 
Efter en koncert i 2014 skrev musiktidsskriftet Rootszone bl.a.: 

Vi blev alle sammen irere, da Tupelo fyrede deres sang ” Irish Man” af som et af 
ekstra-ekstra-numrene. Det begyndte forholdsvis stille og roligt, men sluttede med 

publikum stående og klappende og skrålende med på omkvæderne i de sidste to-tre 
numre. 
Tupelo gav et varieret repertoire af traditionelle irske sange og ballader i deres egen 

energiske stil iblandet bluegrass. Stille numre som f.eks. ”My Family’s Land” blev 
afløst af den mere muntre ”Ten Miles Round”, og publikum fik lov at synge med på de 

mere muntre ”Dirty Money” og ”Railroad”, og alle sang med på ”I’m an Irishman - this 
is my land”, mens forsanger James Cramer flere gange havde forladt lokalet! Men han 

vendte tilbage, da publikum fortsatte med at synge de vemodige strofer om det stolte 
folkefærd.” 

Kvartetten er et spændende bekendtskab med sine akustiske rødder i det irske. Som 

mange erfarede ved Tønder Festivalen sidste år, har bandet forstået at tage det 
bedste fra den traditionelle musik og blande det med bluegrass og americana, så der 

bliver fyret et unikt musikalsk festfyrværkeri af på scenen. 

Tupelo består af den charmerende, karismatiske og langtfra kedelige forsanger James 
Cramer på banjo og guitar samt den dygtige violinist Kevin Duffy, bassisten Damien 
McMahon og Eamonn De Galdubh på guitar . 

Så kom og oplev eller genoplev disse fantastiske fire unge musikere. 
Det kan kun blive sjovt! 
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Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

 

Musik i vikingernes 
verden 
v/ Poul Høxbro og 
Miriam Andersén 
 

Søndag den 25. oktober 
kl. 14.00 

Kildegården, lokale 108, 
Helligkorsvej 5, 
4000 Roskilde 

Gratis adgang, tilmelding. 
 

 

 
Kvasirs Blod 
Vikingernes skjalde skabte nogle af den tids mest drabelige og komplekse digte. 

Mange af disse strofer var desuden en del af en musikalsk tradition, idet de også blev 
sunget, og dette foredrag af kvad var uden tvivl den absolut mest fornemme form for 
underholdning i vikingetidens samfund. Arkæologiske fund af bl.a. lyrer, kohorn, 

benfløjter og rørbladspiber giver desuden et tydeligt billede af, at ganske bestemte 
instrumenter også spillede en væsentlig rolle i den tonekunst, vikingetidens 

mennesker skabte og lyttede til. 
 

 

Som to skandinaviske 
musikere, der arbejder 
fuldtids med middelalder-

musik, vil Poul Høxbro og 
Miriam Andersén føre os ind 

i vikingetidens musik og 
bevise, at tiden var andet 
end vikinge- og røvertogter. 

 

 
Arrangementet vil også lægge op til spørgsmål og debat om vores egen kulturarv: Er 

den så fattig, som visse vil gøre den til? Bliver den gemt og glemt i medier og 
uddannelse? 

Gratis adgang, men tilmelding til aftenskolelirumlarum@gmail.com eller 22 11 18 93. 

 

 

Violin og andre strygeinstrumenter (værksted) 
Lærer Erik Hoffmann 
Lørdag den 31. oktober kl. 10.00-12.00 

Sted: Gråbrødre skole, lokale 29 
Hold nr. 5339, øvede. 
Pris: 200 kr. 

 
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 4. oktober kl. 12.00-15.40 

Sted: Gråbrødre skole, lokale 24 
Hold nr. 5131 

Pris: 225 kr. 
 
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. 

 
 

 
 

Roskilde Spillemandsstævne 
 

Opstartmøde til Stævne 2016 

Roskilde Spillemandsstævne 2015 er 

for længst evalueret og overgået til 
historien. 
Stævnegruppen indkalder derfor til 

opstartmøde vedr. Stævne 2016: 
tirsdag den 13. oktober kl. 19.00 

på Gråbrødre skole (lokalet anvises 
ved ankomst til skolen). 
Deltag i mødet og kom med forslag til 

stævnet, da det er her, vi smider en 
masse forslag på bordet, som 

stævnegruppen kan tage med i næste 
års planlægning! 

 

 
Enkelte deltagere kan måske tænke sig at være med som "overhjælpere" og derfor i 
første omgang komme med som "føl" hos en af de nuværende overhjælpere. 

Hvis der er nogle, der interesserer sig for stævnets musik, er der et par ledige pladser 
i musikgruppen. 
Altså: hold jer ikke tilbage, men kom og deltag i opstartmødet! 

Venlig hilsen fra den gamle stævnegruppe, 

Hans Ivar 
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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 Ida Soer Johannessen, oldermanden@yahoo.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), 

katelarsen13@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 

 

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

 

 

 
 

mailto:oldermanden@yahoo.dk

