
Lirekassen 
Oktober 2017 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Folk Roskilde 
 Roskilde Spillemandsstævne 

 
SEPTEMBER 

Onsdag 20. Onsdagsaften  

Lørdag 23. Åbningsbal Folkedanserlauget 

Onsdag 27. Onsdagsaften  

 
OKTOBER 

Onsdag 4. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Torsdag 5. Fairport Convention Folk Roskilde 

Søndag 8. Irske danse Aftenskolen 

Onsdag 11. Onsdagsaften  

Lørdag 14. Musik over Nordsøen Aftenskolen 

Onsdag 18. Onsdagsaften - NB på Gråbrødre Skole  

Onsdag 25. Onsdagsaften  

 
 

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 (fællesspillet) og på 

dansegulvet, med eller uden dansepartner, med eller uden erfaring. 
 
4.10. 

19.30 Danse med vals - undervisere: Hanne Troen og Poul Møller, Køge 
21.00 Roskilde Spillemandslaug 

 
11.10. 
19.30 Bunkespil (forspiller Ernst Colding): Polka efter Hector Hansens Trio, 

Pariser Polka, Schottish efter Ploug Anders Hansson, Ja, det gør vi 
(schottish), Noahs snoa, Chinese Breakdown, Brand Pers Vals, Kari Pers 

Hambo, Hambo e. Lasse i Svarven, Tellings hopsa 
20.00 Sirenerne 
21.00 Egen Stemning 

 
18.10. 

NB: Denne aften foregår på Gråbrødre Skole (tæt ved stationen, adresse: 
Grønnegade 15, 4000 Roskilde), lokale 24 (der er elevator). Da der ikke er adgang til 
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køkken, må du selv medbringe drikkevarer og kage denne aften! (Årsag til 
flytningen: ungdomsklubben på Kildegården skal bruge hele huset i den uge.) 

19.30 Bunkespil (forspiller Jørgen Sten, Jyllinge): Pe Broens Rheinlænder, Sch. 
fra Højby, Ingers Brudvals, Mads Enggårds Hamborger, Den lille 

Hamborger (Kalenderfynbo), Den sortbrogede ko, A.P.s Ottemandsdans/ 
Ottemandsdans (Himmerland), Rask Kontra, Gl. totur fra Vejle, 

Taterhopsa - Reserver: Kællingen, Fisken ligger på hviden sand, Oh kunne 
du mit hjerte se, Oh de kvindfolk. - Hvis A.P.s Ottemandsdans er for svær, 
spiller vi Ottemandsdans (Himmerland), men prøv nu at se lidt på A.P.s. Vi 

spiller den ikke alt for hurtigt. 
20.00 Udspil 

21.00 Optimisterne 
 

25.10. 
19.30 Bunkespil (forspiller Michael Petersen): Polkan går, Karens vals, Sving 

kontra, Blåvand, Kylling Sørens Dands, Scottish fra Idre 2, Horgalåtan 

hambo, Firetur fra Varde, Du har så kønne øjne, Skæve Thorvald 
20.00 Ramsø Spillemandslaug (hvor alle må spille med - se deres program på 

sidste side i denne Lirekasse) 
 
Med venlig hilsen Jette Rasmussen, 41 44 58 30 

 

Onsdagsværter i efteråret 

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 
 

Laugsaften onsdag den 4. oktober 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 

onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården kl. 18.30-22.00. Lauget spiller til 

dans kl. 21-22. 

September-laugsaftenen med Maren Hallberg gav en række gode ideer til variationer i 

melodierne - tonegentagelser, triller, svag-stærk betoning m.v. Måske kan vi prøve 

lidt af det af på åbningsballet den 23. september. 

På oktober-laugsaftenen er Michael Graubæk aftenens underviser og forspiller ved 

dansen 21-22. 

Aftenens forløb er: 

18.30 - 19.30 Vi øver aftenens program  

19.30 - 19.35 Meddelelser 

19.35 - 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand. 

20.00 - 21.00 Gennemgang af månedens melodi: Sommervalsen og videre øvning.  

21.00 - 22.00 Spil til onsdagsdansen.  

Spilleprogrammet til aftenen er: 

Ane Louises fynbo - Fula Schottish - Schottis från Blyberg – Sommervalsen - Alsinger 

sekstur - Taterhopsa  

mailto:ckarenlouise@gmail.com
mailto:kurtjohannielsen@gmail.com
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Roskilde Rheinlænder nr. 1 - Sjampa dans - Flyv og skub kontra - Den sortbrogede 

ko - Bette Mett´ - Fynbo (sommerfynbo) 

Mazurka (Gevninge 40) - Mazurka e. Levi Vilsen - Vejrmølledans - Sekstur på række 

Majas hambo - Hambo efter Spel-Albert - Aben hedder Jacko – Schlaraffenland - 

Svensk Annas vals  

Noderne findes på Spillefolk.dk  

 

Udespil 
Årets udspilsliste er udkommet: Ligger på Spillefolk.dk – repertoirelister – nyeste 

repertoirelister Roskilde under navnet Udespil 2017/18 (bruttoliste). Til hvert 

udespil bliver der taget et udpluk af listen. 

Kommende udespil: 

Åbningsballet lørdag den 23. september kl. 19.30-20.30 på Østervangsskolen. Jørgen 

Sten Andersen er forspiller. Repertoiret er det, vi har øvet på laugsaftenen den 6. 

september. 

Gladsaxe Folkemusik Festival lørdag den 28. oktober på Telefonfabrikken, Gladsaxe 

kulturhus, Telefonvej 8. Lauget spiller kl. 15.30-16.30. Lise Bergsøe er forspiller. 

Repertoire: Gladsaxe-28okt2017. 

 

 

Spil Dansk Ugen, uge 44. Onsdagsaftenen den 1. november bliver med både 

traditionel og nykomponeret dansk musik og annonceres som en del af Spil Dansk 

Ugen. Så håber vi at se nogle nye ansigter. Laugets repertoire denne aften er 

udelukkende dansk.   

Vi er inviteret til at spille dansk på Roskilde Gymnasium fredag den 3. november ca. 

kl. 13-15. Det er vigtigt, at vi bliver mange spillefolk, for vi skal kunne spille kantinen 

op. Og det er vigtigt, at der kommer mange af vores egne dansere til at hjælpe med 

at få op til 100 helt uøvede gymnasieelever til at finde rundt. 

 

 
 

 

Fundne sager 
Blå mulepose med to plastic-rødvinsglas fundet ved stævnet på Østervangsskolen. 

Kontakt Lise B. 
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Roskilde Folkedanserlaug 
 
HUSK - åbningsballet lørdag den 23. september på Østervangsskolen. Se omtale i 

september-Lirekassen. 
 

Fællesbal: 

 
 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Irske danse 

Lærer Elsebeth Rønne 

Søndag den 8. oktober kl. 12.00-15.40 
Gråbrødre skole, lokale 24 
Hold nr. 7131 

Pris: 225 kr.  

Kom og prøv den livlige irske setdans. Irsk setdans danses i 

kvadriller med fire par. Der danses til forskellige typer af irsk traditionel musik, reels, 
jigs, polkas m.fl. Du behøver ikke medbringe dansepartner. Både øvede dansere og 

begyndere er velkomne. 
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Debatarrangement: Musik over Nordsøen 

Med Kristian Bugge (DK) og Kevin Lees (UK) 
Lørdag den 14. oktober kl. 14.00, på Kildegården, lokale 108 

Hold nr. 7499 
Gratis adgang, men tilmelding til aftenskolelirumlarum@gmail.com 

eller tlf. 22 11 18 93.  

Hvorfor skal man blande musik fra forskellige lande, er det udviklende, eller skal man 

hellere holde sig til sit eget lands melodier, når man taler folkemusik. Der er sket 
meget med folkemusikken de senere år, mange spiller elektrisk, og mange rejser ud 

og lader sig inspirere. Kevin har valgt at bo i Danmark og undervise i Lirum Larum 
sammen med Kristian. De underviser i sammenspil og violin, og det har vist sig at 
være en super blanding. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Kevin Lees             Kristian Bugge 
 

 

Workshop 
Kl. 10.00-13.00 
Tilmelding nødvendigt til hold nr. 7350 

Pris 225 kr. 

Kevin kommer med nogle melodier fra det nordøstlige England, hvor han er 

opvokset. Vi vil arbejde med forskellige melodier i traditionen, som i udgangspunktet 
ikke er så langt væk fra den danske tradition, men stilen er jo lidt anderledes, og det 

er det, jeg gerne vil vise. 
Kristian vil medbringe et par gode hopsamelodier og fokusere på forskellige typer 

hopsaswing. Vi får noder udleveret. 
 
 

 

Folk Roskilde 
 

Fairport Convention 

Torsdag den 5. oktober kl. 19.30 
Dørene åbnes kl. 19.00 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 225 kr. + gebyr 10 kr. 
Ved døren: 250 kr. 

Ungepris: 50 kr. 
 

Fairport Convention betegnes som ”opfinderne af folkrock”. Siden 1967 har de leget 
med og blandet de traditionelle britiske og keltiske musikgenrer med moderne 
rockmusik. Det betyder, at de i år kan fejre deres 50-års jubilæum - og Folk Roskilde 

har været så heldige at blive et af deres musikalske stop på jubilæumsturneen! Vi 
glæder os til at byde jer velkommen til en uforglemmelig koncert med de stadig lige 

fantastiske musikere. 

http://www.roskildebilletten.dk/
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De to medlemmer Simon Nicol og Dave Pegg har siden dannelsen af bandet været 
grundstammen i Fairport Convention. Bandet fik allerede et gennembrud i 1969 med 

albummet Liege & Lief, hvor bandets folkrock-lyd også første gang blev karakteriseret 
som elektrisk folk. Siden har de to oprindelige medlemmer været med i toppen af den 

internationale folkrock-scene under navnet Fairport Convention, men med en 
skiftende besætning i årenes løb. 
Bandet er også kendt for deres egen festival i den engelske by Cropredy, som hvert år 

byder på forskellige folkrock-bands, men også har specielle genforeningskoncerter 
med de tidligere medlemmer af Fairport Convention, der spiller for rundt regnet 

20.000 Cropredy-festivalgængere. 
 

 
 
Fairport Convention er:  

Simon Nicol: sang, akustisk guitar. Oprindelig medlem af Fairport fra 1967. Simon har 
spillet med The Albion Band og turneret med bl.a. Beverley Craven og Art Garfunkel. 
Simon har udgivet to soloalbum. 

Chris Leslie: mandolin, bouzouki, bouzar, violin og sang. Kom med i Fairport i 1997 
efter tidligere medlemskaber af Whippersnapper (med Dave Swarbrick), The Albion 

Band og The Mandolin Allstars. Han har bl.a. turneret med Jethro Tull og indspillet 
med Richard Thompson og Christine Collister. Chris har udsendt to soloalbum. 

Rick Sanders: violin. Kom med i Fairport i 1985. Rick har været frontfigur på den 
elektriske violinscene i mange år og har bl.a. været medlem af Soft Machine og The 
Albion Band. Han er en meget respekteret og anerkendt jazz-violinist. Rick har 

turneret med Gordon Giltrap, Vikki Clayton og Fred ’Thelonius’ Baker. 
Dave Pegg: basguitar, mandolin og sang. Kom med i Fairport i 1969. Han har spillet 

16 år med Jethro Tull og har haft en omfattende karriere med over 30 år som session-
musiker. 
Gerry Conway: trommer, tamburin, dhumbek, bodhrán. Tidligere med Cat Stevens og 

er sideløbende medlem af Pentangle. 
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Roskilde Spillemandsstævne 
 
Nogen tid efter årets spillemandsstævne den første weekend i august holdt 

stævnegruppen evaluerings- og afslutningsmøde. Vi har haft en velfungerende og 
hyggelig arbejdsgruppe. 

Tak til alle, som har været med til at planlægge og afvikle årets stævne! 

Stævnet var støttet økonomisk af Roskilde Kommune, samt af Statens Kunstfond, 

Gadstrup Blomster og Kongebakkeslagteren. Tak til vores sponsorer! 

Mange har været med i stævnegruppen i flere år. Ingen af os er blevet yngre, og en 

del trækker sig nu tilbage. På den baggrund er omfang og indhold af næste års 
stævne usikkert. 

DU kan være med til at ta’ stilling til det på opstartmødet torsdag d. 2. november 
kl. 19 (på Kildegården eller Gråbrødre Skole, meddeles i næste nr. af Lirekassen). Alle 
er velkomne, ingen tilmelding. 

Her kan du uforpligtende møde op og høre om, hvordan det gik i år, og hvilke 
overvejelser de resterende medlemmer af stævnegruppen så småt har gjort sig om 

næste års stævne. 
Vi håber, at mange nye friske kræfter har lyst til at være med! 

Stævnegruppen 
 

Her nedenfor enkelte billeder fra stævnet (fotos: Anne Petersen). Flere vil snart kunne 
ses på stævnets hjemmeside, som du finder via www.lirumlarum.dk 
 

 
 
Fællesspil med 

Fionia Stringband 

fredag aften. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Lørdag formiddag i gågaderne: Ramsø Spillemandslaug og Optimisterne. 
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Fællesspil og 

dans på 

Stænder-

torvet lørdag 

formiddag. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Spilleworkshoppens 

deltagere viser, hvad 

de har lært. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Bal med 

Syd For Køge 

lørdag aften. 
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Spillemandsmessen i Jakobskirken søndag formiddag. 

 

 
 
Stevns børnedansere 

søndag eftermiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Buskspil på Østervangsskolen. 
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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 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 

 

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