
Lirekassen 
Oktober 2016 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Roskilde Spillemandsstævne 
 

 
SEPTEMBER 

Onsdag 21. Onsdagsaften  

Onsdag 28. Onsdagsaften  

 
OKTOBER 

Lørdag 1. Benny Holst Trio Folk Roskilde 

Onsdag 5. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Søndag 9. Musik i middelalderen Aftenskolen 

Onsdag 12. Onsdagsaften  

Torsdag 13. Anja Præst Trio Folk Roskilde 

Onsdag 19. Onsdagsaften  

Torsdag 20. Opstartmøde Spillemandsstævnet 

Onsdag 26. Onsdagsaften  

Søndag 30. Flerparsdanse Aftenskolen 

 
 

 

Onsdagsaftener 
 

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

uden dansepartner, med eller uden erfaring. 
 

5.10. 
19.30 Vognfjederfabrikken/Lystig Svir ved Sven og Judy, Thy-musik og dans = Thybal 
21.00 Egen Stemning 

 
12.10. 

19.30 Bunkespil, Jens Mathiesen er forspiller 
20.00 Hovsa 
21.00 Piraterne 

 
19.10. 

19.30 Bunkespil, Jørgen Jørgensen er forspiller 
20.00 Roskilde Spillemandslaug 
21.00 Udspil 
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26.10. 
19.30 Bunkespil, Knud Kristiansen er forspiller 

20.00 Ramsø Spillemandslaug 
 

Bunkespil 12.10.: Peder Pøhl polka - Ane Louise Polka - Hamborg/Polka seksture - 
Engelsker efter Erik Jensens nodebog - Shottish efter Thore Härdelin - Holev Valsen - 
Tellings hopsa. 

Bunkespil 19.10.: Jakobsens Rheinlænder nr. 1 - Oksbøl Polka (Tinus Nielsen) - 
Shottish från Gumboda - Skub og Flyv Kontra - Noas Snoa - Chinese Breakdown - 

Vigers Polska - Kari Pers Polska - Karens Vals - Gammel Hopsa. 

Bunkespil 26.10.: Polkaen går (Pariser polka) - Hamburg op og ned - Pouls firtur - 
Mettes firtur - Poul Peisen - Mathis Mortensen - Hans Chr. drog til Stads - Gl. Totur fra 
Vrøgum - Niels Spillemands Brudevals - Trads Hopsa. 

 
Ernst Colding og Jette Roed Rasmussen 

 

Onsdagsværter resten af året 
November: Anja Sørensen - tlf. 20 43 01 97. 
December: Folkedanserlauget v. Jens Markvard - tlf. 43 62 12 13. 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 
 

Fra oldermanden 

Her ”dagen derpå” vil jeg gerne sige tusind tak til 

alle jer, der var med til at gøre vores jubilæum til 
den dejlige fejring af vores fantastiske laug, den 

blev. Vi fik: spillet, danset, lyttet, spist og hygget 
os i dejlige venners lag. 
Sådan er det jo her i Roskilde Spillemandslaug. 

Dette glade, solide og gode fællesskab har endnu 
en gang vist, hvorfor så mange er blevet ved at 

komme her i Lirum Larum igennem alle årene.  
Dejligt var det også at opleve, at vores virke 

bliver påskønnet. Således overrakte Poul Bjerager os Danmarks Rigsspillemænds 
lykønskning og anerkendelse af laugets indsats og betydning for spillemandsmusikken 
på Sjælland såvel som på landsplan. Samtidig blev Jørgen Sten Andersen hædret for 

sit utrættelige og engagerede virke i lauget gennem alle 40 år. 
Fra Roskilde Kommune kom kulturudvalgsformand Birgit Pedersen og ønskede os 

tillykke med de 40 år og fortalte os, hvor glad og stolt Roskilde Kommune er over at 
have et miljø som Lirum Larum. Med lykønskningen fulgte en check på 4000 kr. 
Folkedanserlauget havde også en fornem gave til os – den bestod i et lille kig ind i, 

hvor spillemandsmusikken er på vej hen i den unge generation. Elmøe & Hoffmann 
spillede forrygende dejligt og blev ledsaget af fantastisk dans af Rikke Rasmussen og 

hendes kæreste Hadi Rizek. 
At lauget også indeholder komponister, beviste Leif Kastberg og Jørgen Sten med 
deres dejlige jubilæumsmelodier, som lauget fik lejlighed til at uropføre denne aften. 

Lauget kvitterede for melodierne med en flaske jubilæumssnaps til hver. 
Afslutningsvis vil jeg sende en stor tak til jer, der har stået for arrangementet og 

sørget for, at vi alle har haft sådan en dejlig dag. 
På næste side er samlet en billedkollage fra dagen. 

Mange hilsner fra Ida, oldermand – nummer 15 i rækken! 
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PS: Og her kan du se Kurts fotos og video fra dagen: 
www.youtube.com/watch?v=IxWmAhNKn1E 
www.youtube.com/watch?v=xOYShA1RqPE 

https://www.youtube.com/watch?v=IxWmAhNKn1E
https://www.youtube.com/watch?v=xOYShA1RqPE
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Laugsaften onsdag den 5. oktober 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 
onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården kl. 18.30-21.30. Den tredje onsdag i 

hver måned spiller lauget til dans kl. 20-21. (Ændringer kan forekomme). 

På denne laugsaften får vi besøg af Maren Hallberg. Aftenen har fokus på 
harmonikaerne. 
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.  
20.00 – 20.10 Månedens melodi: Drillehopsa 
20.10 – 21.30 Vi fortsætter med aftenens program 

Spilleprogrammet til aftenen er: 

Kalenderfynbo - Ane Louises fynbo - Schottis e. Plog Anders Hansson – Luffarscottis - 
Den gamle totur fra Vejle - Kyllinge Sørens dans - Firtur Oksbøl - Aben hedder Jacko - 
Kirstens hambo - Nr. 21 (pols 1700-tal) - Lille serenade - Gartnerens vals - Knud 

Jepsens vals - Drillehopsa - Smedepolka - Oksbøl polka - Judiths ny-scottis - Mazurka 
fra Ringgive - Unser alte Katze (tyskeren) - Russeren - Det lille f (Sydsjæll.) - 

Halvfemtetur fra Vommevad - Per Huggers totur - Totur fra Odsherred - Stam Willum 
- Søren Fogeds styk - Hans Chr. drog til stads - Der bor en bager - Vals fra Marieby - 
Holev valsen. 

Noderne findes på www.spillefolk.dk 
 

De næste laugsaftener: 2. november og 7. december. 
 
Lauget spiller til onsdagsdans 19. oktober kl. 20-21. 

Repertoiret er de melodier, vi har øvet på laugsaftenen 5. oktober.  
 

Udespil: Lauget spiller til fællesballet lørdag den 19.11. på Østervangsskolen. 

 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Stort 40 års jubilæums-tillykke til Roskilde Spillemandslaug 

Med en enestående musik af Emma Elmøe - violin - og Villads Hoffmann - guitar og 

cittern - og ved fremragende dans dertil af Rikke Rasmussen og Hadi Rizek har de 
fremført gaven fra Roskilde Folkedanserlaug til Roskilde Spillemandslaug ved 40 års 
jubilæumsfesten den 10. september på Gimle. 

Her er en sti til Kurt Nielsens optagelse deraf: 
www.youtube.com/watch?v=xOYShA1RqPE 

Alle i Roskilde Spillemandslaug ønskes tillykke med jeres 40 års jubilæum af Roskilde 
Folkedanserlaug. En stor tak til alle spillemænd i Roskilde Spillemandslaug for det 

gode samarbejde. Vi er utroligt glade for jeres spil med det tydelige dansetav i 
den fremragende folkedansemusik, som I virkelig formår at spille og inspirere os med 
i dansen. 

Vi ser med stor glæde frem til, at dette samarbejde fortsat udbygges med gensidig 
inspiration for de to laug i alle de sammenhænge og ved de arrangementer, vi 

fremover mødes i med spil og dans i Roskilde. 
Tak for en god aften, og fortsat god dansevind ønskes alle I musikere af alle 

dansemedlemmerne og bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug. 

Jens Markvard Andersen, formand 

https://www.youtube.com/watch?v=xOYShA1RqPE
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NB: Da de to unge musikere nok er lidt ukendte for en del i Lirum Larum, kan der 
oplyses følgende om Elmøe & Hoffmann: De er en ung folk-duo, der modtog DMA's 

pris i 2015 som årets talenter. Med rødder i klassisk musik og metal udfordrer de den 
traditionelle genre og giver folkemusikken ny energi. Repertoiret består af egne 

kompositioner og nye arrangementer af traditionelle folkemelodier, hvor baggrunden i 
de to forskellige genrer tilfører musikken originalitet og et energisk udtryk. Med 
fængende melodier og en helt særlig musikalsk kemi viser Elmøe & Hoffmann stærkt 

sammenspil og en smittende spilleglæde, som kan mærkes helt ud i publikum. 
 

 

Fællesbal 

Lørdag den 19. november på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde. 
Reserver denne aften til dans - efter fællesspisning - med musik af Roskilde 

Spillemandslaug m.fl. 
Igen er der et samarbejde med de øvrige lokale folkedanserforeninger om det årlige 

fællesbal. 
Program: 

Kl. 18: Fællesspisning af medbragte retter til fælles buffet (HUSK service, glas og 
kopper). 
Kl. 19.30-23: Dans - Masser af musik og dans med bl.a. Roskilde Spillemandslaug 

m.fl. orkestre. Nærmere om musikprogram mv. bringes i næste Lirekasse. 
Traktement: Der er salg af vin, øl, vand, kaffe og kage. 

Fællesarrangører: Hedeboholdet - Hjemstavnsforeningen - Roskilde Folkedanserlaug. 
Vi ses! - og vi antager, at der langtfra vil komme samme snemasser, som vi havde 
sidste år. 

Hilsen bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug, 
Jens Markvard Andersen, nærmere oplysninger: tlf. 61 60 11 04 

 
 

 

Folk Roskilde 
 

Benny Holst Trio (DK) 
 

Lørdag den 1. oktober kl. 19.30 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg www.roskildebilletten.dk 125 kr. 
+ gebyr 10 kr. 
Ved døren: 150 kr. Ungepris: 50 kr. 

 
En koncert med Benny Holst Trio er en 

herlig oplevelse fyldt med masser af 
humor, dejlige sange - røverhistorier og 
fabelagtig musikalitet. Man læner sig 

tilbage i stolen og lytter - indtil man 
pludselig sidder på kanten af stolen for  

Fra venstre : Benny, Martin, Jakob. 

at finde ud af, hvad der sker på Martins violin og Jakobs guitar. De to gudbenådede 
musikere er med til at gøre en Benny Holst koncert til en fantastisk stor oplevelse. 
Benny Holst har de seneste år udgivet to meget succesfulde og anmelderroste 

albums: Himlen må vente og Sepiadage. Med dybe rødder i dansk sangtradition 
leverer Benny den gode historie, og han må regnes med, når kongerækken af danske 

sangskrivere skal opstilles. 

https://www.facebook.com/elmoehoffmann/
http://www.roskildebilletten.dk/
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Med mere end 41 år på bagen som turnerende sanger, sangskriver og guitarist 
udgav Benny Holst i 2008 endnu et album: Sepiadage, som han modtog en pris for 

som Årets Sangskriver ved DMA Folk 2009. Comeback-albummet Himlen må vente fik 
to priser i 2005: Årets Danske Album og Årets Visealbum. 

Med sig live har Benny Holst: 
Martin Andersen. Med sin elektriske violin i særegen klasse lægger Martin Andersen 
i høj grad en iørefaldende stil i orkestret. Pressen skrev bl.a.: "... i dag er han vokset 

til en gudbenådet solist" og "Martin Andersen … jamen, sikke en personlighed. Manden 
er nærmest ét med sin violin, som han stryger, filer og knipser på i forrygende tempo. 

Med det smarte pedalsystem ved Martins fødder formår han at finde netop den lyd, 
der gør sangens stemning allermest intens. Fingrenes dans på violinstrengene, de 
fejende flotte strøg med buen, de lukkede øjne og den elastiske krop får os til at 

tænke på ham som et musikalsk geni." 
Jacob Rathje, guitarist og sanger. Han hører til den nye generation af roots-

musikere. Blues, folk og country er hovedingredienserne i Rathjes guitarspil. Han er 
desuden frontmand i bandet The Young Comets. Pressen skrev bl.a.: "Jacob Rathje 
leverer flotte guitarsoloer, krydret med diverse slide improvisationer." 

Glæd jer til en fantastisk koncert. 

Arrangementet støttes af Roskilde Kommune og Statens Kunstfond. 

Blomster fra Gadstrup Blomster. 
 

 
Dobbeltkoncert: 

 

Anja Præst Trio (DK) 
Mikkel Thomas (DK) 
 
Torsdag den 13. oktober kl. 19.30 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg www.roskildebilletten.dk 100 kr. 
+ gebyr 10 kr. 

Ved døren: 125 kr. Ungepris: 50 kr. 
 
Anja Præst Mikkelsen hører uden tvivl 

til eliten af dansk folkemusiks klarinet-
tister. Gennem 20 år har hun som 

professionel musiker udviklet sin helt 
egen stil med rytmiske, powerfulde 
grooves på basklarinetten og lyrisk, 

brilliant klarinetspil. Hun viser sig 
desuden som en meget talentfuld komponist og arrangør. Hun har spillet utallige 

koncerter i både ind- og udland i forskellige konstellationer, f.eks. Phønix og Dug. 
Med sig har hun to stærke navne fra den danske folkemusikscene: Jesper Vinther og 
Peter Sejersen. Denne aften får Anjas klarinetter, Jespers harmonika og Peters bas 

desuden selskab af sangeren og musikeren Mikkel Thomas. 
Anja Præst Mikkelsen var i 2008 nomineret som Årets Folk Komponist for solo-cd’en 

Hemmeligheden. Hun har med Phønix modtaget fire Danish Music Awards og modtog i 
2004 Danish Music Awards Folk's Special Award. 
I 2013 udkom trioens cd Resonans. Om den skriver Rootszone: "Anja Præst Mikkelsen 

har i den forløbne sommer udsendt sin anden cd, Resonans, som er absolut værd at 
lytte til! Flot instrumentbeherskelse i en behagelig samling af 12 nye, selvskrevne 

numre, der indskriver sig i den danske spillemandstradition med et stænk af jazzet 
klezmer. Virtuos vellyd uden skarpe kanter og provokerende hjørner. Og med et par 
gode sangtekster, der viser nye styrker hos klarinettisten." 

http://www.roskildebilletten.dk/
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Anja udtaler selv om Resonans: "For mig er musik, ligesom alt andet, energi og 
svingninger. Når jeg komponerer musik, sender jeg energi ud til mine medspillere og 

publikum. De reflekterer energien og blander den med deres egen. I den udveksling 
kan der opstå den mest fantastiske resonans. I det rum opstår magien i musikken." 

Glæd jer til denne dobbelt-dosis af fantastisk dansk musik. 

Arrangementet støttes af Roskilde Kommune og Statens Kunstfond. 

Blomster fra Gadstrup Blomster. 
 
 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Debatarrangement: 
 

Musik i 
middelalderen 

 
Med Poul Høxbro 

og Miriam Andersén 

 
Søndag den 9. oktober 

kl. 15.00, Kildegården, 
Helligkorsvej 5, 
4000 Roskilde. 

 
 

 
 

Duen og ravnen - musikalsk portræt af middelalderens Europa 
Middelalderens musik var meget mere end munkesang og markedspiber, og selvom 
uendeligt mange musikalske manuskripter er gået tabt, så har vi dog en kolossal skat 

af kilder, som viser et langt mere differentieret billede af tidens musik. 
Musikere og studenter fra de store universiteter spredte musikken fra sted til sted, og 

i de gamle overleverede manuskripter ser vi både forskelle og ligheder i musikken fra 
de forskellige europæiske lande, og endogså indflydelse fra lande udenfor det kristne 
Europa. 

Miriam og Poul vil spille og fortælle om denne musik, om musikere og om nogle af de 
middelalderinstrumenter, de spiller på. De har meget mere spændende på hjertet, 

som du kan læse om på hjemmesiden www.lirumlarum.dk under Musikaftenskolen 
Lirum Larum. 
Der lægges op til debat om vigtigheden af at bevare gammel musik og instrumenter 

og hvilken indflydelse, det har på nutiden. 
Gratis adgang, men tilmelding til aftenskolelirumlarum@gmail.com eller 

tlf. 22 11 18 93.  
 
 

Flerparsdanse 

Søndag den 30. oktober kl. 13.00-16.40 
Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85 

Gråbrødre skole, lokale 24. 
Pris 225 kr. Hold nr. 6105. 

Der findes pardanse og turdanse, og så findes der danse for 3 personer. Alle kender 
Den toppede Høne for 3, men den er ikke den eneste af sin art. Der findes en del 
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danske danse for 3 og endog 9 eller flere personer, og vi skal danse mange af dem 
på dette kursus. Derudover krydres temaet med lignende danse fra bl. a. Norge, 

Tyskland, England, Mellemeuropa og USA. Dette kursus er velegnet for dem, der ikke 
har en fast dansepartner. 

 
 
NB: Violinværksted med Erik Hoffmann er ændret til 12. november. Se mere på 

hjemmesiden. 
 

 
 

Roskilde Spillemandsstævne 
 

Stævnet 2016 - Men hvad med 2017? 

Stævnegruppen holdt evalueringsmøde den 9. september. Vi var overordnet tilfredse 
med stævnet og har også modtaget mange positive tilkendegivelser. Regnen søndag 

eftermiddag kunne vi dog mageligt have undværet … 
Det kræver sin mand/kvinde at arrangere dette stævne. Ideer og planlægning i 

vinterens løb, økonomiske udfordringer, praktiske problemer før og undervejs. Men vi 
kom i mål! 
Fra nogle af jer stævnedeltagere har vi modtaget div. forslag til at gøre stævnet 

anderledes. I har nu mulighed for at være med til at præge næste års stævne! 
Flere centrale personer træder nemlig ud af den gamle stævnegruppe, og det giver 

plads til, at man kan melde sig og gøre sine tanker til virkelighed til næste års 
stævne. Ja, faktisk er nye medlemmer i stævnegruppen en forudsætning for, at der 
kan arrangeres et stævne i 2017! 

Vi indkalder hermed til opstartmøde til Roskilde Spillemandsstævne 2017 
torsdag den 20. oktober 2016 kl. 19.00, på Gråbrødre Skole, lokale 27. 

Opstartmødet er åbent for alle. Kom og præsentér dine tanker. Gode ideer og forslag 
skal frem tidligt, hvis de skal bruges. De kan ikke rigtigt bruges til noget, hvis de først 
præsenteres, når stævnet er afholdt. Så på gensyn den 20. oktober! 

Den gl. stævnegruppe  

 
 

Fantastisk at være med 

Roskilde Spillemandsstævne 2016 er forbi for denne gang. Det blev som altid et 
dejligt stævne med en masse god musik og dans. 
I flere år har vi været med som en del af gruppen Bar i Parken. Det har været dejligt 

at være en del af teamet. Vi har haft mange hyggelige møder i et godt fællesskab. 
Til dette års stævne blev vi spurgt, om vi havde lyst til at være med i Musikgruppen. 

Vi skulle være med til at vælge de grupper, der i år skulle spille til stævnet. Vi sagde 
straks ja! Det kunne være spændende at være med til at udvælge grupperne. Vi 
vidste intet om, hvad det indebar. Det blev lidt af en mundfuld for os. Vi skrev til 

grupper, der aldrig svarede på de mails, vi sendte. Dem, der heldigvis svarede, fik vi 
rigtig god kontakt til, og det blev med tiden til meget kommunikation. 

Det har været fantastisk at være med. Vi fik heldigvis meget hjælp fra de andre i 
musikgruppen og fra folk udenfor gruppen, der hjalp os med kontakter. Tak for det! 
Hvordan kunne det ellers være gået? 

Nu, da stævnet er forbi, og vi ser tilbage, er startvanskelighederne glemt. Sammen-
holdet i stævnegruppen er virkelig godt. Vi har både hygget, moret os og ikke mindst 

arbejdet. Det gør vi alt sammen gerne igen. Det kan godt anbefales at være med. 
Vi takker alle, der hjalp os igennem. 

Karsten & Birgit 
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……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Onsdagsaftenerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen, 

kurtjohannielsen@gmail.com) 

 Roskilde Spillemandslaug (oldermand Ida Soer Johannessen, oldermanden@yahoo.dk) 

 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen, 

jmandersen7@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 (vedr. Roskilde Spillemandslaug), til 

katelarsen13@hotmail.com (vedr. Roskilde Folkedanserlaug) eller til lebuchha@webspeed.dk 

(vedr. 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

