
Lirekassen 
Juni 2017 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 

 Roskilde Spillemandsstævne 
 
 
MAJ 

Onsdag 24. Onsdagsaften  

Onsdag 31. Onsdagsaften  

 
JUNI-JULI-AUGUST 

Hver onsdag  Onsdagsaften på Museumsøen, Roskilde Havn Havnebanden 

Torsdag 1.6. Yves Lambert Trio Folk Roskilde 

Fre.-lø.-sø. 4.-6.8. Roskilde Spillemandsstævne  

 

 
 

Onsdagsaftener 
 

Havnedans 

Alle onsdage i juni, juli og august er der som sædvanlig musik og dans på 

Museumsøen i Roskilde Havn. Alle er velkomne til at spille, danse eller være tilskuere. 
Vi starter kl. 19.30, og der er fri entré. 
Vi danser på det dansevenlige trægulv på tunet. 

Havnebanden spiller under ledelse af Knud Kristiansen. Se repertoiret på 

www.spillefolk.dk - vælg Nodesamling, Nyeste repertoirelister Roskilde, Havnedansen 
program 1, 2, 3, og 4. 

Café Knarr ved tunet er åben og sælger kold og varm mad, drikkevarer, kaffe og 

kager, is m.m. 
Mange kommer tidligt med madkurv – der er borde og bænke til formålet. 

Der er gratis parkering på havnens P-plads. 
 

 
 

 

http://www.spillefolk.dk/
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Onsdagsværter i efteråret 

September Mette Vedfelt, tlf. 22 11 18 93, Birgit og Karsten 
Oktober Jette Roed Rasmussen, tlf. 41 44 58 30, og Ernst Colding, tlf. 25 72 12 04 

November Karen Louise Christiansen, ckarenlouise@gmail.com, tlf. 23 67 63 13, og 
Ulla Billesbølle 

December Folkedanserlauget v. Jens Markvard, tlf. 43 62 12 13 
 
Mvh. onsdagskoordinatorerne Birthe og Kurt, kurtjohannielsen@gmail.com 

 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Spillelister til Roskilde Spillemandsstævne 

 

Fællesspil fredag 4. august 
- på Østervangsskolen kl. 19.30 med alle de spillemænd, der deltager i stævnet. 

Repertoiret er: 
Baglæns kontrasejre - Galop kontra - Bette Mett – Russeren - Hambo på logen - 
Mazurka fra Gevningebogen (G-dur/D-dur) - Jens Frederiksens polka - Storm - Böl 

Olles Schottish (H-mol schottish) - Sekstur fra Brandelev - Hamborg sekstur – Oksbøl-
vals nr. 2 – Anglaise (Keld Nørgård) - Ravne Peers vals - Skæve Thorvald. 

 
Forspillere: 

Fionia Stringband 

- som er (fra 
venstre): 

Jes Kroman, 
Theis Langlands 

og Michael 

Graubæk. 
 

 
 

Fællesspil lørdag 5. august 

- på Stændertorvet kl. 12.15–12.45 med alle 
de spillemænd, der deltager i stævnet. 

Repertoiret er: 
Oksbøl Polka – Hamborg Sekstur – Polka 
sekstur – Lyø Schottish – Den skønne Vals – 

Den muntre kreds – Du har så ømt et øje 
(G-dur) – Tosse Marens Totur – Den 

Toppede Høne fra Thy – Østrupvalsen – 
Tellings Hopsa. 
Forspiller: Jørgen/Jyllinge 

 
 

Lauget er på programmet to gange: 
lørdag 5. august kl. 22.30-23.30 og søndag 6. august kl. 15.30-16.15, begge 

gange på Østervangsskolen. 
1. sæt: 
Roskilde Spillemandsmarch (spilles én gang) - Jacobsens Rheinlænder nr. 1 - 

Jacobsens Rheinlænder nr. 2 – Rævens Vals – Sch. fr. Blyberg – Hemmelig Sekstur – 
Smedepolka (polka rundt i salen). 

mailto:ckarenlouise@gmail.com
mailto:kurtjohannielsen@gmail.com
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2. sæt: 
Halvfemtetur fra Vommevad – Kræn Gaades Firtur – Knuds Anden Trekant – Den 

gamle mand – Jødetur fra Mors – Sekstur på række – Sebbersund Hopsa. 
3. sæt: 

Kom vor sook (kalderåb på Fanø: ”Kom mine får” - det virker) – Ostindiens Velkomst 
– Fisken ligger på hviden sand – Hans Chr. Drog til Stads - Der bor en bager – 
Eriksmåla Marknadsvals. 

Reservesæt: 
Vidars Polka – Ingers Brudvals – Kirstens Hambo – Baglæns Kontrasejre – Flyv og 

Skub Kontra – Taterhopsa. Firetur fra Vejle Vestegn (Th. Thomsens Firtur) – Firtur 
Oksbøl. 
Forspiller: Jørgen/Jyllinge 

 
 

Udespil 

Måske fredag 21. juli: Spil til Landsstævnet på Køge Havn, i tidsrummet kl. 16-19. 
Der er ingen fast aftale endnu. Landsstævnet KØST2017 arrangeres af Folkedans 

Danmark, se www.køst2017.dk 

Lørdag 23. september: Åbningsbal på Østervangsskolen, sammen med danserne (se 

annonceringen under Roskilde Folkedanserlaug i denne Lirekasse). 

Lørdag 28. oktober: Gladsaxe Folkemusik Festival, Telefonfabrikken, Gladsaxe 

Kulturhus (se april-Lirekassen). 
 

Spil Dansk Ugen, uge 44 
Roskilde Kommune deltager (også) i år i Spil Dansk Ugen, og der var den 19. april 
orienterings- og inspirationsmøde om denne. Selve mødet orienterede mest om 

muligheden for at opleve professionelle, men amatørmusikken er også en vigtig del af 
ugen, og vi fik et par mulige kontakter. Sæt kryds ved ugen – det er vigtigt, at 

kommunen opdager, at lauget eksisterer. 
 

 
 

 
 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Hjemmesiden 

Laugets hjemmeside er nu opdateret. Se den her: www.lirumlarum.dk - klik på 

Roskilde Folkedanserlaug. 
 

 

Alle ønskes en god sommer 

Onsdagsaftenerne fortsætter snart på tunet i havnen ved Vikingeskibsmuseet. 
Havnebanden med forspiller Knud Kristiansen vil for 29. år sørge for tørvejr til 

dansen, som er kl. 19.30-22.00. Fra onsdag den 7. juni til den 30. august. 

Roskilde Spillemandsstævne byder i år på masser af dans m.v. Det afholdes på 

Østervangsskolen, Astersvej 15, i weekenden 4.-6. august. Se nærmere længere 
fremme i denne Lirekasse. 
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Åbningsbal med 3 orkestre 

Lørdag den 23. september i festsalen på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 
Roskilde. Program: 

Kl. 18.00 spisning af de medbragte retter til fællesbordet. Herunder opfordres alle til 
at kvæde en vise eller synge en sang. Medbring eget bestik m.v. 

Kl. 19.30 Dans til Roskilde Spillemandslaug 
Kl. 20.30 Dans til orkestret De 4 Cigarer, som er Tove de Fries (violin), Malene D. 
Beck (klaver), Lilian Vammen (harmonika) og Gitte Vammen (klaver). 

Der bliver en enestående aften med folkedans til nogle af Danmarks bedst spillende 
folkemusikorkestre. Salg af drikkevarer, vin, kaffe og kager. Entré 70 kr. 

 

 
 
De 4 Cigarer spiller dels sammen som ét orkester, dels parvis som to orkestre. 
Gitte og Lilian fortæller: ”Vores musikalske møde med Tove og Malene har været 

særdeles opløftende. Vi inspireres af en fælles forståelse for, hvordan musikken skal 
spilles med følelse, kraft og dynamik og med et udadvendt fokus på dansere og 

tilhørere. Tove og Malene spiller med musikalsk overskud, og vi gribes af den energi 
og naturlighed krydret med humor, der opstår i samspillet med dem. Det der gør, at 
musikken lever.” 

Tove og Malene fortæller: "At spille sammen med Lilian og Gitte er hylemorsomt og 
livsbekræftende, allerede fra første ansats til en melodi, vi spillede sammen, var alt 

på plads - tempo, taw, fraseringer osv. Men det kom egentlig ikke som en 
overraskelse, da vi jo sådan set bare er to duoer, der gør det samme. At vi så 
pludselig har lidt mere frihed til at lege, fordi rammerne er på plads, er jo bare 

herligt." 

Nærmere info: Jens Markvard, mobil 61 60 11 04. 

 

 

Kommende arrangementer 

Fællesbal på Østervangsskolen er under planlægning (forventes omkring 18./25. 
november), se mere herom senere. 
 

Dobbeltbal med Jæ'Sweevers og Rejseorkestret 17. februar kl. 19.30 i festsalen på 
Østervangsskolen, samt festmiddag kl. 18 på Restaurant Holong.  

Sønderhoningdansekursus kl. 13 og Fanømusikkurser i violin og harmonika kl. 14 på 
Østervangsskolen. Se mere fra august på Musikaftenskolen Lirum Larums hjemmeside 
www.lirumlarum.dk 
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Folk Roskilde 
 

Yves Lambert Trio  (CAN) 

Torsdag den 1. juni kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 100 kr. + gebyr 10 kr. 

Ved døren 125 kr. 
Ungepris 50 kr. 

 
Fra Quebec, den fransktalende provins i Canada, kommer Yves Lambert med sin 
enestående trio. Yves Lambert var oprindelig hovedmanden bag Canadas nok største 

succes på roots-området, La Boutine Soriante, og originaliteten, det høje musikalske 
niveau og den store lyd er bevaret i hans trio. 

Yves Lambert er stadig en af de ledende kræfter bag Quebecs traditionelle musikscene 
– og en af hovedmændene bag den revival, den har oplevet. 
Yves Lambert kunne i 2015 fejre 40 år på den traditionelle canadiske folk/roots-scene. 

Som sanger og multiinstrumentalist har Monsieur Bottine altid været ivrig efter at 
skubbe - og krydse musikalske grænser og trække inspiration fra alle genrer. 

Efter 26 år med det store band har han kastet sig ud i andre udfordringer, bl.a. med 
trioen, som nu besøger Folk Roskilde. Med Yves Lamberts karisma og talent, sammen 
med Tommy Gauthier and Olivier Rondeaus virtuositet og passion, nuancerne i deres 

arrangementer og deres distinkte harmonier, er der garanti for en enestående 
musikalsk oplevelse. 

 

 
 
Tommy Gauthier: foot percussion, violin, kor - Yves Lambert: vokal, harmonika 

- Olivier Rondeau: guitar, kor. 
 

 

Efterårets arrangementer 

Søndag d. 10. september: The  Spooky Men’s Chorale (AUS) 

Torsdag d. 14. september: Greg Russell & Ciaran Algar (GB) 
Torsdag d. 5. oktober: Fairport Convention (GB) 
Torsdag d. 2. november: M.C. Hansen i Godt Selskab (DK/KU) 

17.–19. november: 45-års jubilæumsfest: 
Fredag d. 17. november: Ten Strings And A Goat Skin (CAN) 

Lørdag d. 18. november: Cafe koncert m. Sebastian og Mathæus (DK) 
Søndag d. 19. november: Trille Band m. Mette Marckmann (DK) 
Søndag d. 3. december: Na Leanai (IRL) ( De unge Sands) 

http://www.roskildebilletten.dk/
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Roskilde Spillemandsstævne 
 

 
 

Fredag 4. august - på Østervangsskolen: 
19.30 Fællesspil med Fionia Stringband for alle stævnets deltagere 

20.30-23 Fionia Stringband spiller op til dans 
 
Lørdag 5. august - i Roskilde by: 

10.30 Spillemandsgrupper i byens gågader 
12.15-12.45 Fællesspil på Stændertorvet for alle stævnets deltagere 

 
Lørdag 5. august - på Østervangsskolen: 

13.30-16 Workshops i spil og dans, for børn og voksne (gratis) (se næste side) 
16.20-17.30 Matinékoncert (gratis) med opvisninger fra workshoppene, samt med 

Stevns børnedansere v/Henrik Larsen. 

17.35 Vi øver stævnemelodierne (se nedenfor) 
18.00 Festmiddag - med underholdning v/Klaus & Lena 

19.30 De Vestsjællændere 
20.30 Syd for Køge 
21.30 Ramsø Spillemandslaug 

22.30-23.30 Roskilde Spillemandslaug 
 

Søndag 6. august - i Jakobskirken: 
11-12 Spillemandsmessen med Messeorkesteret (dirigent Jakob Koch), Folkekoret 
(organist Henrik Bjørnum, solist Lea Daescu) og sognepræst Mogens Ohm Jensen 

 
Søndag 6. august - på Østervangsskolen: 

13.00 Messeorkesteret spiller op til dans 
14.00 Traktørerne 
14.45 Gunnar Petersen m.fl. 

15.30-16.15 Roskilde Spillemandslaug 
16.30-17 Fællesspil af stævnemelodierne m.m. 

 
Buskspil: 
Der er mange gode steder på Østervangsskolen - ude og inde - til buskspil alle 

dagene. 
 

Spillelister: 
Se forrest i denne Lirekasse under spillemandslauget. 
Stævnemelodier: Oksbøl polka (Æ’Tinusser polka) – Tores schottis – Sebbersund 

hopsa (forspillere Jørgen Sten Andersen og Jørgen Jørgensen). 
Noder: www.spillefolk.dk - vælg Nodesamling - vælg Repertoirelister. 
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Workshops: 
Lørdag kl. 13.30-16.00 (med pause undervejs) tilbyder vi disse gratis workshops: 

 
 

Waltz nr. 2 
Sammenspil med Jakob Koch, Tureby, for alle instrumenter. Waltz 
nr. 2 blev komponeret i 1938 af russeren Dmitri Shostakowich. 

Filminstruktøren Stanley Kubrich brugte den i filmen Eyes wide 
shut (1999), hvorefter den blev meget populær. Vi indøver denne 

vals og et par andre melodier, hvis tiden tillader det. Noder: 
www.androkles.dk/Waltz.htm - eller noder udleveres på dagen. 
 

 
Danse med vals 

Danseworkshop med Hanne Troen og Poul Møller, Køge. Vi 
vil danse de forskellige valsetyper alm. vals og trippevals og 
evt. træde en hopsa. Vi vil danse en række forskellige danse: 

pardans, danse med flere par og rækkedanse, hvor der 
indgår vals. Endelig vil vi se på variationer i vals. 

Musikledsagelse: Annette, Bue, Kai-Aage og Morten. 
 

 

Folkedans for børn 
Ved Egon Agerskov, Tølløse. For både begyndere og øvede. 

Hold 1: kl. 13.30-14.15. For børn op til tiårsalderen, men alle er 
velkomne til at deltage, uanset alder. Vi vil danse sangdanse og 
lettere folkedanse. 

Hold 2: kl. 14.30-16.00. For aldersgruppen ti år og opefter, men 
har man deltaget på hold 1, må man også gerne prøve kræfter 

med disse danse. 
Musikledsagelse: Gunnar Petersen m.fl. 

 

 
Info om stævnets programsatte spillegrupper: 

 
De Vestsjællændere 
- er en gruppe aktive og erfarne spillemænd fra egnen omkring Kalundborg og 

Slagelse. De spiller traditionel dansk spillemandsmusik, der kan bruges både som 
lyttemusik og til dans. Repertoiret er polkaer, valse, hamborgere, schottisher, to- og 

treparsdanse samt kvadrille- og kredsdanse. Gruppen har bl.a. spillet ved 
Aldershvilestævnet, ved Europeader i bl.a. Horsens og Schweiz samt ved Korrö 

Folkmusikfestival i Sverige. I sommeren 2010 deltog gruppen ved Islek på Island, 
som er et skandinavisk stævne for folkedans og -musik, og i 2013 gik turen til 
Grønlek-stævnet i Grønland. 

 
Fionia Stringband 

Vi glæder os til Fionia Stringbands festlige start på stævnet: en times fællesspil! Ved 
det efterfølgende bal vil Fionia Stringband levere livlig dansk og skandinavisk 
folkemusik, med inspiration fra Québec og Cape Breton. Danserne kan glæde sig til 

både smeltende valse og friske polkaer. 
Denne fynske gruppe består af tre af Danmarks dygtigste folkemusikere: Michael 

Graubæk, violin - Jes Kroman, violin - Theis Langlands, klaver. Michael Graubæk, 
rigsspillemand, blev i 2010 Årets Folkemusiker og har udgivet flere prisbelønnede 
albums. Jes Kroman, også rigsspillemand, gjorde canadisk folkemusik kendt i 

Skandinavien i 80’erne med gruppen La Bastringue. Var i 2006 nomineret til Årets 
Folkemusiker. Theis Langlands underviser på SMKS, Danmarks eneste konservatorie 
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for folkemusik. Han spiller mange stilarter, gerne med et moderne twist. I 2011 
vandt Graubæk og Langlands Årets Debut med deres duo Rannok. Derudover var de 

nomineret til Årets Album og Årets Komponist. 
www.fionia-stringband.dk 

 
Ramsø Spillemandslaug 
Det store Ramsø-laug - vores spilleglade naboer mod syd - er kendt for det korrekte 

dansetempo, den gode lyd og det smittende humør, som præger deres populære 
baller og legestuer. De spiller traditionel dansk folkemusik, men kan også lide det 

udenlandske. Og indimellem bryder de ud i sang. 
www.spillemandslaug.dk 
 

Spillemandsmessen 
Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk folkemusik, og den første af sin 

art på dansk. Teksterne er skrevet af Holger Lissner. Musikken er komponeret af Ivan 
Bjerre Damgård og Michael Sommer - spillemænd fra gruppen Jydsk på Næsen - med 
udgangspunkt i dansk traditionel dansemusik. Messen er for blandet kor, solist og 

orkester. Enhver, der har lyst, er velkommen til at opføre den, og den har været 
opført adskillige gange rundt om i landet med forskellige kor og orkestre. 

www.spillemandsmessen.dk 
 
Syd for Køge 

Køge Spillemandsforening, som blev stiftet i 1980, omfatter flere mindre 
spillegrupper, og Syd for Køge er en af dem. De syv medlemmer håndterer violiner, 

bratch, bas, harmonika og klaver. Deres drev og spilleglæde resulterer i god 
dansemusik - også af og til i form af en sang! Så både det dansende og det lyttende 
publikum får en god oplevelse med Syd for Køge. 

www.koegespillemand.dk/sydforkoege.htm 
 

Traktørerne 
Gruppen Traktørerne (som har eksisteret siden 2013) har mange musikalske 
berøringsflader. De har samlet lidt fra det hele i en bred fortolkning, der hedder 

"folkemusik, viser og fællessang". De synger udelukkende på dansk - både egne og 
andres viser og sange. Frede Ibsen, Jens-Martin Ipsen og Gunnar Petersen. 

www.traktoer-musik.dk 
 
 

Praktiske oplysninger: 
 

Tid og sted: 
Fredag 4. - lørdag 5. - søndag 6. august 2017. 

Alle dage på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde. 
Lørdag formiddagen dog spil i byens gågader og på Hestetorvet og Stændertorvet. 
Søndag formiddag afholdes Spillemandsmessen i Jakobskirken, Astersvej 11 (lige ved 

siden af Østervangsskolen). 
 

Mad og drikke: 
Kongebakkens Slagter & Specialitetsforretning leverer festmiddagen lørdag aften og 
står om søndagen klar med sandwich m.m. 

Der vil alle dagene være salg af øl og vand, kaffe og te samt kage. 
Festmiddagen betales forud, senest 26. juli, til bank reg.nr. 2280, kontonr. 7554 430 

443 (angiv kød / vegetar), eller betal ved en onsdagsaften på havnen i juni-juli. 
 
Priser: 

Bal fredag aften: 75 kr. (unge 16-26 år: 40 kr., børn 0-15 år: gratis) 
Workshops og matinékoncert: Fri entré 
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Festmiddag: 130 kr. (betales forud) 
Bal lørdag aften: 150 kr. (unge 16-26 år: 75 kr., børn 0-15 år: gratis) 

Hele stævnet: 175 kr. (unge 16-26 år: 90 kr., børn 0-15 år: gratis) 
Søndag: Fri entré (både i Jakobskirken og på Østervangsskolen) 

 
 
Tak til årets sponsorer: 

Roskilde Kommune - Statens Kunstfond - Kongebakkens Slagter & 
Specialitetsforretning - Gadstrup Blomster 

 
 

 
 
 

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

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Onsdagsaftenerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen, 

kurtjohannielsen@gmail.com) 

 Roskilde Spillemandslaug (oldermand Lise Bergsøe, older.roskilde@gmail.com) 

 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 (oldermand Lise Bergsøe, older.roskilde@gmail.com) 

 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 

 

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


