
Lirekassen 
December 2018 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Folk Roskilde 
 
NOVEMBER 

Onsdag 21. Onsdagsaften  

Torsdag 22. 3 Fiddlers, 3 Traditions Aftenskolen 

Onsdag 28. Onsdagsaften  

Torsdag 29. Talisk Folk Roskilde 

 
DECEMBER 

Søndag 2. Julens sange Aftenskolen 

Onsdag 5. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Onsdag 12. Onsdagsaften  

  Dreamers' Circus Folk Roskilde 

Lørdag 15. Julebal Spillemandslauget og 

Folkedanserlauget 

Onsdag 19. Onsdagsaften  

 
 

Onsdagsaftener 
 
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vest-

ende). 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. 

 
5.12. 

19.30 Elever fra Køge Musikskole og Roskilde Musiske Skole spiller med Henrik 
Jansberg og Karen Brodersen 

20.20 Piraterne - og Birte synger til julelangdans 

21.00 Roskilde Spillemandslaug 
 

12.12. 
19.30 Fællesspil ved Jørgen Jørgensen: Den skæve, 

Firtur Oksbøl, Gammel Sekstur med fire par, 

Jysk Kontra fra Bornholm, Kom vo' sook, 
Kællingen, Og vil du være ... (ell. Lille Stine), 

Maalarin Franssin sotiisi, Rejländer e. Oskar, 
Peder Kallestrups vals, Pottemagervalsen 

20.00 Kontra Otte 

20.40 Optimisterne 
21.20 Hemmeligt orkester 
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19.12. 
19.30 Fællesspil ved Jørgen Jørgensen: Norsk Fynbo, Pouls Firtur, Gryderup Tro, 

Alsinger sekstur, Poul Bille og Jordomsejlingen, Poul Jonas' styk, Bedstefars 
Snaps, Ottemandsdans, Vejrmølledans, Eriksmåla Marknadsvals, Ingers 

Brudvals 
20.00 Kildegårdskvartetten 
21.00 StrengMedVind 

 
NB! Ingen onsdagsaften mellem jul og nytår. Alle ønskes god jul og godt nytår! 

Vi ses igen på Kildegården onsdag den 2. januar. 
 
Hilsen fra december-værterne: 

bestyrelsen i Roskilde Folkedanserlaug v/ Jens Markvard Andersen, 61 60 11 04 
 

 

Forårsværter 2019 

Januar: Birthe Hansen & Kurt Nielsen, kurtjohannielsen@gmail.com 
Februar: Mette Vedfelt, tlf. 22 11 18 93 

Marts: To Af Hver, jsa@jyllingesyd.dk 
April: Birgit & Karsten & Charlotte, c.ardal@privat.dk, tlf. 20 43 38 12 
Maj: Kirsten Meinertz, kirmei@mail.dk, tlf. 59 44 04 54 / 21 45 88 02 

Med venlig hilsen onsdagskoordinatorerne Birthe Hansen og Kurt Nielsen 
 

 

Havnedansen 2018 

Du kan se en billedserie fra årets sidste onsdagsaften på havnen 29. august her: 
www.youtube.com/watch?v=ZcMwrjMlFqI 

(fotos: Kurt Johan Nielsen) 
 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 5. december 

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

onsdag i hver måned (sep.-maj) kl. 18.30-22.00 i Musikkens Hus, Kildegården 6. 

På december-laugsaftenen kommer 

violinist Clara Tesch (foto) med 
musikalsk inspiration - og forspil til 

dansen i onsdagscafeen. 

Aftenens forløb er: 
18.30 Øvning inkl. månedens melodi, 

som er Ebbas Polka 
19.30 Meddelelser 

19.35 Pause med gløgg og æbleskiver 
20.00 Videre øvning 
21-22 Lauget spiller til onsdagsdans 

Aftenens melodier er: 
Gammel fynbo – Forlovelsesreinlendar - 

Totur til Jes - Tosse Marens Totur - Lars Kusks firetur - Hopsa nr. 2 
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Ebbas Polka - Fula Schottish - Pottemagervalsen - Skjørpinge firetur - Nine pins reel 
(juletræsdans) - Bette Mand i Knibe - Drillehopsa  

Rejländer e. Oskar - Hambo e. Lasse i Svarven - Majas hambo - Hornfeld – 
Snurrepisken - Engelsk kvadrille - Livsglædens Vals (familievals) 

Reserver: Den muntre kreds - Skæve Thorvald  
Spillelisten ligger på Folkets Hus' hjemmeside www.spillefolk.dk 
 

 

Laugsaften januar 

OBS: Laugsaftenen i januar er onsdag den 9. - så man kan nå at komme hjem fra 
juleferien og komme over sine nytårs-tømmermænd. 

Den 2. januar er der almindelig onsdagsaften med bunkespil osv. (program kommer i 
december-Lirekassen). 

 
 

 

Årets sidste laugsspil: Julebal 

Lørdag 15. december er der julebal i Roskilde 
– på Østervangsskolen, Astersvej 15. 
Ballet afholdes i samarbejde mellem Køge Spillemands-

forening, Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde 
Spillemandslaug. Køge Spillemandsforening er altså gæster 

hos os. 
Gratis adgang for medlemmer af Køge Spillemandsforening, 

Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug. 
Kaffe og kage samt øl/vand kan købes. 

Køge Spillemandsforening og Roskilde Spillemandslaug 

spiller hver tre kvarter (se vores spilleliste på næste side). 
Desuden er Kristian Bugge og Jamie Fox inviteret (nærmere 

præsentation er vist overflødig). 
Da mange er involveret i aftenen, er det nødvendigt med en 
tidsplan: 

 
 

19.00 - 19.30 
Ankomst. Spillemænd skal være klar på instrumentet 19.30 for at 
kunne være med til …  

19.30 - 19.45 
Polonæse* – forspiller Kristian Bugge. Hanne og Poul fra Køge 
sætter i gang. 

19.45 - 20.30 Køge Spillemandsforening 

20.30 - 21.30 
Kristian Bugge og Jamie Fox spiller traditionelt - og slutter med 

Sankta Lucia (rund menuet, som Hanne og Poul leder)  

21.30 - 22.00 Kaffepause med fællessang 

22.00 - 22.45 Roskilde Spillemandslaug 

22.45 - 23.00 
Alle spillemændene spiller sammen til afslutning** - forspiller 

Kristian Bugge 

23.00 Så går det hjemad 

 

* Polonæse er en indmarch, hvor de forsamlede spillemænd spiller: 
På loftet sidder nissen – Oksbøl polka – Kalenderfynbo. 
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** Aftenen slutter med, at alle spiller: Fædrelandspolka – Den muntre Kreds – 
Hamborger sekstur (tre gange) / Polka sekstur (to gange) - Tellings Hopsa. 

 
Julebalsrepertoire for Roskilde Spillemandslaug: 

1. sæt (15 min.): Jacobsens Rheinlænder nr. 1 
– Ingers Brudvals - Oldermandens Schottish - 
Vigers Polska (hambo) - Røde Lue. 

2. sæt (15 min.): Vidars Polka – Gammel 
Ottemandsdans (Russisk Kontra) – Rask Kontra 

- Jødetur fra Mors – Skæve Thorvald. 

3. sæt (15 min.): Bette mand i knibe - Den 

halve kæde - Sekstur på række – Anglais eft. 
Ola Hansson (topars-engelsker) – Saven 

(topars-engelsker) – Den lille Englænder – 
Karens Vals. 

4. reservesæt (20 min.): Søren Fogeds Styk’ – 
Kællingen - Fisken ligger på hviden sand – Hu 

hej hummel i æ vand - Oh de kvindfolk - 
Schottish från Luleå - Lyø Brudevals. 

Forspiller Jørgen/Jyllinge 
 

 

Havnedansens fremtid 

Efter at Knud Kristiansen stoppede som leder af Havnedansen i august, har vi 
arbejdet på at få styr på en fortsættelse. Den er nu nogenlunde på plads på den 

måde, at vi nu er fire forspillere: Knud Kristiansen (han er ikke holdt helt op), Jørgen 
Jørgensen, Jørgen Sten Andersen og Lise Bergsøe. 

Hver forspiller laver sit eget repertoire og spiller for én gang pr. måned. På den måde 
bliver der som sædvanlig fire havnedansrepertoirer, og jobbet bliver overkommeligt, 

fordi man kun er ”på” tre gange i løbet af sommeren. 

Vi er desuden blevet enige om at flytte tidspunktet (men ikke ugedagen) for 

Havnedansen, så vi i 2019 starter klokken 19.00 og slutter klokken 21.00. Det kan 
være lidt for koldt og mørkt i slutningen af august. 

Forspillernes spillelister kommer på www.spillefolk.dk lige i starten af det nye år. 
 

 

Spil Dansk på Roskilde Gymnasium 

Der var gang i den på Roskilde Gymnasium om eftermiddagen fredag 2. november, 
hvor spillemandslauget var inviteret som led i Spil Dansk Ugen. Vi spillede til dans en 

time, og de unge mennesker fik lært polkatrin, kæde, dos-a-dos og at skrælle 
bananen. Det var festligt, og det kunne godt blive en tradition. 

Fra min plads oppe hos spillefolkene lagde jeg mærke til, hvordan dansen kom til at 
fungere, når der var en øvet fra folkedanserlauget i nærheden - hvor er det godt, at 

de to laug kan supplere hinanden. 

Tak til alle og til gymnasiet for en dejlig eftermiddag. 

Lise, oldermand 

 
Du kan se en billedserie fra dagen her: www.youtube.com/watch?v=oY00S0ZLJ-s 
(fotos: Kurt Johan Nielsen) 
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Roskilde Folkedanserlaug 
 

Julebal 

Køge Spillemandsforening, 

Roskilde Folkedanserlaug og 
Roskilde Spillemandslaug 
arrangerer julebal i festsalen på 

Østervangsskolen (Astersvej 15, 
4000 Roskilde) lørdag den 15. 

december kl. 19.30. 

Musik ved Køge Spillemands-
forening, Roskilde Spillemandslaug 

samt Jamie Fox og Kristian Bugge 
(foto). 

Entré 30 kr. Medlemmer af de tre 
foreninger har gratis entré. 

 

 

 

Dobbeltbal 2019 

Lørdag den 16. februar kl. 20 til 23.30 i Guldaldersalen, Florentz Café & Brasserie 
(Hotel Prindsen), Algade 13, 4000 Roskilde (Hotel Prindsens parkeringsplads må kun 

benyttes af overnattende gæster). 

Musik: Jæ Sweevers og Bjerager/Grue/Damlund. De to orkestre satser sikkert på 

det lokale, med henholdsvis sønderhoningdanse og danse fra Roskilde og Lejre. 

Entré 150 kr. Billetter købes ved indgangen. 
Baren sælger: kage, kaffe og te samt øl, vin og små sorte. 

Alle er velkomne. 
 

 
Jæ Sweevers 

Sønderhoningdansene med Jæ Sweevers bygger på en ubrudt musik- og 
dansetradition på Fanø gennem flere århundreder. 
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Bjerager/Grue/Damlund - Roskildedanse 

Dansene er mest de gængse standarddanse fra 1800-tallet (vals, polka, mazurka 
osv.) samt et stort antal specifikke turdanse fra Roskilde/Lejreegnen, som alle er 

rigtig gode varianter af alment kendte turdanse. Under ballet introducerer musikerne 
dansene i fornødent omfang. Alle kan være med. 

 

Festmiddag i Guldaldersalen kl. 18: 
Forret: Varmrøget laks – avokadocreme – agurkekugler – sprød rug – brændt porre – 

citronskum. 
Hovedret: Langtidsstegt kalveculotte - røget jordskokkepuré - sæsonens grønt – 
kartofler med krydderurter - kalvesauce med rosmarin/skysauce. 

Pris 269 kr. 
Drikkevarer købes i baren. 

Tilmelding: enten via info@cafeflorentz.dk eller tlf. 46 15 21 52 med oplysning om 
antal kurverter og bestillerens navn. 
Betaling: VIGTIGT! Der skal forudbetales via bankoverførsel (reg.nr. 2232, kontonr. 

0748323953 ) med oplysning: Festmiddag 16.2., antal kuverter og navn, eller ved 
kontant/kreditkort hos Florentz. Bestilling registreres først, når forudbetaling har 

fundet sted. 
NB: Deadline for bestilling: 31. januar kl. 16. 
 

 
Samme dag: Kurser i musik og dans 

Sønderhoningspil i Musikkens Hus, Kildegården 6 C, 1. sal, kl. 14-17. Kr. 275. 
Violin: Peter Uhrbrand, harmonika: Ole Mouritsen. Andre instrumenter er velkomne. 

Sønderhoningdans i Musikkens Hus, Kildegården 6 C, 1. sal, kl. 13-16.40. Kr. 275. 

Lærer: Rikke Rasmussen. 

Tilmelding til disse hold: aftenskolelirumlarum@gmail.com eller tlf. 22 11 18 93, 

betaling på konto 2905 2551644114. 
Se også Musikaftenskolens hjemmesiden via www.lirumlarum.dk 
 

Introduktion til Roskildedanse ved Poul Bjerager i den gamle byrådssal i Byens 
Hus, Stændertorvet, kl. 17-17.45 (dørene åbner 16.30). 

Kort introduktion fra Poul Bjerager:  
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Hvad: Kort og effektiv demonstration af nogle fede Roskildedanses figurer, fatninger, 
trin, rytmer, bevægelser … Med mulighed for også selv at prøve. 

Hvem: Folk fra Roskilde/Lejre Historiske Forsøgskvadrille er arrangør, i samråd med 
Roskilde Folkedanserlaug. 

Entré: Gratis, men der sælges støtte-vand til overpris! Husk kontanter. 
Tilmelding: Ikke nødvendigt, men der er begrænset plads i salen. 
Effekt: Det efterfølgende halv-bal med danse fra Roskilde-Lejre-egnen bliver en leg. 

Trioen Bjerager/Grue/Damlund har igennem det sidste år sammen med Roskilde/Lejre 
Historiske Forsøgskvadrille fået genskabt hele danserepertoiret fra 1800-tallet fra 

Roskilde/Lejre-egnen. Poul Bjerager fortæller: 
“Vi har gennemspillet syv gamle originale nodesamlinger og studeret alle skriftlige 
kilder med optegnelser af egnens danse. På den baggrund har vi testet og afprøvet 

dansene, musikken og rytmerne. Vi har valgt de bedste melodier ud, der hvor der er 
mange at vælge imellem. 

Resultatet er et enormt spændende repertoire af særegne lokale danse og rigtig 
mange særdeles fede melodier. Vi håber, at disse danse og melodier bliver levende 
tradition igen." 

Yderligere info: jensmarkvardandersen@outlook.dk 
 

 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Julens sange 

Debatarrangement med Jeanett Ulrikkeholm 
Søndag 2. december kl. 15.00, Musikkens Hus, Kildegården, lokale 108. 

Musikalsk foredrag med fællessang. 

I løbet af dette arrangement synger Jeannet 
Ulrikkeholm smukke gamle vinter- og 

julesange. Hun akkompagnerer på guitar, lut 
og cello. Der er både religiøse og verdslige 

sange på programmet. 
Jeannet fortæller om sangene undervejs, så 
man får lidt stof til eftertanke. 

I løbet af foredraget læser Jeannet små digte 
og fortællinger op om vinter og jul. 

Deltagerne vil fx stifte bekendtskab med 
Jeppe Aakjærs første jul og Halfdan 
Rasmussens beskrivelse af jul på 

Christianshavn for 100 år siden. 
Man vil få mulighed for at diskutere, hvad de 

gamle sange har at sige os i dag. Hvorfor er 
det vigtigt, at vi holder liv i vores sangskat? 
Hvad kan fællessang? 

Jeannet Ulrikkeholm har undervist på danske 
universiteter i mere end 25 år. Se mere om 

hende på www.jeannetulrikkeholm.dk 

Tilmelding til 
aftenskolelirumlarum@gmail.com eller tlf. 

22 11 18 93. 
Pris 50 kr. på konto 2905 2551644114. 

 

http://www.jeannetulrikkeholm.dk/
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Folk Roskilde 
 

Talisk (SCO) 

Torsdag den 29. november 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. 

Denne efterårsaften præsenterer vi en trio, som vi længe har glædet os til at give Folk 
Roskildes publikum mulighed for at opleve – for det er musik, der kun kan beskrives 

som intet mindre end fantastisk! 
 

 
 
Talisk er: Forrygende skotsk trio, kåret til Skotlands Folk Band of the Year 2017. 

Hæsblæsende skotsk og irsk musik fremført af tre fremragende musikere. Musikalitet, 
dynamik, energi og udstråling, som ikke fås bedre. 

Mere rammende kan det vist ikke siges! 

Den engelske veteran Allan Taylor plejer at sige, at han kun kan spille "slow or very 
slow"; med skotske Talisk er det lige omvendt - de kan kun spille "fast or very fast" 

og mest det sidste! 

Concertinaspilleren Mohsen Amini er nok uden overdrivelse verdens bedste på sit 

valgte instrument og blev i april 2018 kåret til Musician of the Year ved BBC Radio 2 
Folk Awards. Han er et naturligt fokuspunkt i bandet - også på grund af sin energi og 
indlevelse på scenen - men trioens dynamik kommer ligeledes fra samspillet med de 

andre to, hvor Hayley Keenans elegante violinspil sørger for et perfekt modspil til 
Mohsens "udskejelser", og Graeme Armstrongs guitarspil lægger den rytmiske bund. 

Talisk har høstet den ene pris efter den anden, senest titlen som Folk Band of the 
Year 2017 ved MG Alba Scots Trad Awards. Trioen har jubelbegejstret publikum på 
Tønder Festival de seneste to år og har ligeledes triumferet ved andre store festivaler 

som Celtic Connections i Glasgow, Festival Interceltique de Lorient, Cambridge Folk 
Festival m.v. 

Det her er en oplevelse, som man ikke må gå glip af. Det bliver så festligt! 
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Dreamers’ Circus 

Onsdag den 12. december kl. 19.30 
NB: Koncerten er UDSOLGT 

 

Folk Roskilde er både stolte over og glade for at kunne præsentere et af Danmarks 
absolutte topbands som årets julegave til vores publikum. 

Siden Dreamers’ Circus blev dannet for 8-9 år siden, har gruppen konstant udviklet 
sig - turneret, efterhånden over hele verden - og indspillet tre helt vidunderlige 

albummer. Det seneste - Rooftop Sessions - blev udgivet ”worldwide” til download og 
streaming den 1. juni. Men efter udgivelsen af cd’en i november 2017 var den 
naturligvis nomineret i  Danish Music Awards Folk. Rune og Ale var begge nomineret i 

kategorien Årets Musiker – og her blev Ale vinderen. 
De er alle tre fantastiske musikere, og sammen er de noget helt specielt. Jeg tillader 

mig at bringe en bid fra en anmeldelse af en koncert i Fåborg: 

Lyksalig er ordet, der bedst beskriver den stemning, fredagens koncert med 
Dreamers’ Circus bragte mig i. Det er uretfærdigt at kalde genren folkemusik, for 

trioens musikalske udtryk er uanbringeligt. 
Når de tre musikere tiltrækker et publikum, der som i Helios Teatret i Faaborg strakte 

sig fra efterskoleelever til grånende musikforeningsmedlemmer, skyldes det deres 
kolossale spændvidde. Violinisten Rune Tonsgaard bidrager med hele den klassiske 
musiks dynamik og akkuratesse. Tangentspilleren Nikolaj Busk trækker på elementer 

fra jazzen og har en enestående klangopfattelse. Strengespilleren Ale Carr er 
definitionen på en nordisk spillemand. Hver især er de virtuose ekvilibrister, og 

tilsammen forener de teknisk overskud med en overflod af fantasi. 
(Lene Kryger, Fyens Stiftstidende, 10. marts 2018) 
 

 

 
Udover koncertvirksomheden er Dreamers’ Circus utroligt aktive på komponistsiden. 
De skrev musik til teaterkoncerten Carl, der bl.a. blev opført på Østre Gasværk, hvor 

de også selv medvirkede. Netop nu har Østre Gasværk Pelle Erobreren på plakaten, 
også med musik komponeret af Dreamers’ Circus. Og langt det meste af musikken på 

deres albummer er også selvkomponeret. 
Vi kan fra Folk Roskildes side med største sindsro love, at det bliver en fantastisk 
oplevelse igen at få Dreamers’ Circus på scenen i Gimle Tanken. 
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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, 

jensmarkvardandersen@outlook.dk) 

 Folk Roskilde (formand Lene Buch, lebuchha@webspeed.dk) 

 Musikaftenskolen Lirum Larum (aftenskoleleder Mette Vedfelt, 

aftenskolelirumlarum@gmail.com) 

 Rødder, Fødder & Stemmer (koordinator Mogens Toft Jensen, rosrod285@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 

 

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

 

 


