
Lirekassen 
Februar 2020 
 

 
 

Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Folk Roskilde 
 Rødder, Fødder & Stemmer 

 

 
JANUAR 

Onsdag 22. Onsdagsaften  

Onsdag 29. Onsdagsaften  

 
FEBRUAR 

Mandag 3. Latinrytmer (opstart) Aftenskolen 

Onsdag 5. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Torsdag 6. Le Vent du Nord Folk Roskilde 

Lørdag 8. Les Lanciers Aftenskolen 

Søndag 9. Hambovariationer Aftenskolen 

Onsdag 12. Onsdagsaften  

Lørdag 15. Sønderhospil Aftenskolen 

  Sønderhodans Aftenskolen 

  Dobbeltbal Folkedanserlauget 

Onsdag 19. Onsdagsaften  

Lørdag 22. Ian Bruce Folk Roskilde 

Onsdag 26. Onsdagsaften  

Lørdag 29. Folkemusikfest RFS / RRoots 

 

 
 

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. 

 

5.2. 

19.30 Franske danse med Elsebeth Rønne 
21.00 Roskilde Spillemandslaug 

 

12.2. 
19.30 Bunkespil 

20.00 De Finn-urlige Spillemænd 

21.00 OlgaPolka 
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19.2. 

19.30 Bunkespil 
20.00 StrengMedVind 

21.00 Bue og Douglas 

 
26.2. 

19.30 Bunkespil 

20.00 Sirenerne 

21.00 Knud med venner 
 

 

Bunkespil: 

12.2. - forspiller Jørgen/Jyllinge 

Tivoli nr. 1 – Melchiors Rejlænder (eft. Madvig Vilsen, Læsø) – Lyø Brudevals - Bette 

mand i knibe – Den enkelte Kjæde (findes på rosrod.dk) – *Kors firtur (3. reprise 
totrin) – *Den firkantede sløjfe (3. reprise parvis hopsa) – Vinterengelsker – Pigernes 

fornøjelse (familiedans, spilles i G-dur) - Polka eft. Hector Hansens Trio. 

Reserver: Niels Johnsens Mazurka (Mazurka fra Ringgive) – Schottish från Blyberg – 

Vals eft. Groupa. 
*Disse to melodier har tidligere altid været spillet lige efter hinanden, og det gør vi 

også nu. Da jeg kikkede noderne efter, kunne jeg konstatere, at der findes mange 

udgaver til disse melodier. Det har bl.a. givet sig udslag i, at 3. repriserne har været 
byttet rundt i Smeden fra Hogagers og Ewald Thomsens udgaver. 

I bunkespillet har jeg valgt de udgaver, der står på spillelisten på spillefolk.dk. Nogen 

af os – bl.a. undertegnede - spiller en lidt anden version af Firkantet Sløjfes 2. reprise. 

Den har jeg fra Nina Frederiksens udgave, som er lig Smedens udgave, men tag jer 
ikke af det. Akkorderne er de samme, og reprisernes forløb ligger så tæt på hinanden, 

at den ene stemme virker som 2. stemme. Sådan er der så mange sjove ting i 

spillemandsmusikken. Den er aldrig statisk, men i høj grad dynamisk og foranderlig. 

19.2. - forspiller Lise Bergsøe 

Ane Louises Fynbo – Gunnesbopolka – Trippevals 118 – Pedersen – Den lange sekstur 

– Taterhopsa – Schottish från Blyberg – Majas Hambo – D-durs Polska (hambo) – Den 
Gamle totur fra Vejle – Vinterengelsker. 

Reserver: Niels Johnsens Mazurka (Mazurka fra Ringgive) – Schottish från Blyberg – 

Vals eft. Groupa. 

26.2. - forspiller Jørgen/Jyllinge 
Pe’ Broens Rheinlænder - Hamborger nr. 3 – Pastor Kaj – No. 13 Trippe Wals (udsendt 

til lauget) – Nr. 118 Trippevals – Ottetur fra Randersegnen (Lars Kusks Firtur, danses 

på Nordthy-maner – to gange sving egen – alle højrehåndsmølle – alle dobbeltkreds – 
alle kreds med livfatning – sving egen) – Engelsk Kvadrille – Hemmelig Sekstur – 

Hopsa fra Salling. 

Reserver: Niels Johnsens Mazurka (Mazurka fra Ringgive) – Schottish från Blyberg – 
Vals eft. Groupa. 

 

Rigtig god fornøjelse fra 

onsdagsværterne 
i februar: 

Karen, Dorte, Søren, 

Jørgen, Lise og Mette 
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Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 5. februar 

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, 1. 

På februar-laugsaftenen har vi Peter Eget 

(harmonika) som underviser og forspiller ved 

dansen kl. 21-22. 

Aftenens forløb er: 
18.30 Øvning af aftenens melodier inkl. månedens 

melodi, som er Pedersen 

19.30 Meddelelser 
19.35 Pause med kaffe/te og brød, og øl eller vand 

20.00 Videre øvning 

21.00-22.00 Spil til onsdagsdans  

Aftenens melodier: 
Jens Frederiksens polka - Kristians Schottish - 

Pileknäckaren - Den gamle mand - Når vandet 

fryser i hanerne - Pedersen - Mazurka e. Levi 
Vilsen. 

A vil danse med Mett' Mari - Solen den vækker op - 

Habbadekuk - Alt, så trækker vi trøjen af - Kirstine gik tit i lunden ene. 
Kræn Tong Hans Støkk - Pastor Kaj - Korsfirtur (nr. 6) - Den firkantede Sløjfe, 

Himmerland - Oxekow - Kontrasejre fra Odsherred - En gammel hopsa. 

Reserve: Den lange sekstur. 

Noderne er også på Folkets Hus' hjemmeside: 
http://spillefolk.dk/nodesamling/visrepertoire.php?idno=1687 

 

 

Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag den 14. marts kl. 15.00 i 

Musikkens Hus, Kildegården 6. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være oldermanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.30 og bal kl. 19.30 (hvor lauget 

spiller den første time) – se nærmere i næste nummer af Lirekassen. 

Vel mødt - bestyrelsen 

 

 

Efterlysning 

Efter tre år på posten stopper jeg som oldermand. Det har været gode år med 

musikalske – og andre – oplevelser og udfordringer. Og med megen venlighed og 

glæde. Tak for det. 

Her vil jeg kopiere fra en anden forenings indkaldelse til generalforsamling: 
”Foreningen efterlyser medlemmer, der er villige til at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

Bestyrelsen efterlyser også medlemmer, der vil hjælpe med de praktiske ting ved 

afviklingen af foreningens ... ” Sådan er det vist i de fleste frivillige foreninger. 
For tiden tager spillemandslaugets bestyrelse sig af følgende opgaver: 

* arrangement af laugsaftener 

* udespil/laugsspil 
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* bestyrelsesmøder – sekretariat 

* lokalebooking (p.t. via aftenskolen) 
* økonomi – regnskab 

* orientering i Lirekassen 

* tovholder for Havnedansen 
* kontaktperson for henvendelser udefra 

… plus diverse småting. 

Jeg vil bede jer alle om at se, om der er et område, hvor I kan/vil give en hånd med. 

Venlig hilsen Lise, oldermand 
 

 

Mindeord for Birthe Eble Jacobsen 

Kære venner 

Birthe Jacobsen, vores spilleven, er død. 
Bisættelsen finder sted i Fløng Kirke torsdag den 23/1 kl. 12.00. 

Birthes liv med Lirum Larum har været stort - aftenskoleleder i mange år, 

medarrangør af spillemandsstævnerne, bestyrelsesmedlem i folkedanserlauget, 
medforfatter af Lirum Larum bogen "Lys på Rødderne", med til onsdagsaftenernes 

afvikling. Det er et stort tab for os alle. 

Kai-Aage 
 

Birthe er her ikke mere, men vi vil huske smilet i hendes øjne og den store harmonika 

på knæene. 

Tankerne går tilbage – om kort tid er det 11 år siden, at Steen, Lene, Birgitte og jeg 
selv udgav bogen ”Lirum Larum – Lys på Rødderne” sammen med Birthe. Hun var en 

femtedel af Karen Dansen og altid en ivrig og engageret medspiller i den langstrakte 

proces, som det blev at nedskrive Fabrikkens historie. 
Birthe var sammen med Svend en del af Lirum Larum i mange år; hun havde et stort 

lager af viden og historier fra de mange år i miljøet, og hun yndede bl.a. at fortælle 

om deres opdagelse af folkemusikken via byens allerførste spillemandsstævne i 1976. 
Æret være Birthes minde. 

Lisbeth Due Andersen 

 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 
Bestyrelsen ønsker vores medlemmer og medlemmerne i de andre foreninger i Lirum 

Larum et Godt Nytår! 

 
Husk: Dobbeltbal lørdag 15. februar 

kl. 20-23.30 på Østervangsskolen, 

Astersvej 15, 4000 Roskilde. Musik: Jæ 
Sweevers og Mads Hansens Kapel. Entré: 

150 kr. (unge under 30 år: 100 kr.). 

Salg af 

kage, kaffe/ 
te samt øl, vin og små sorte. 

Kl. 18 festmiddag (149 kr.) på Restaurant Hua Long 

(50 m fra skolen). Deadline for bestilling: 12. februar 
(tlf. 46 35 22 66). 

Spille- og dansekurser om eftermiddagen: se under 

Musikaftenskolen længere fremme i denne Lirekasse. 
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Generalforsamling 

Afholdes lørdag den 14. marts kl. 15.00 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. 

Dagsorden i h.t. vedtægterne. Nye ideer og forslag fremsendes på mail til formanden 
senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Allerede nu kan vi oplyse, at bestyrelsen fremsætter et lille forslag til vedtægts-

ændring mht. foreningens navn. Begrundelse: Det har i praksis gennem flere år vist 
sig, at Roskilde kommune ofte har svært ved at forstå, at der er flere foreninger med i 

paraplyorganisationen Lirum Larum. Dette problem drøftedes ved det seneste 

fællesmøde i Lirum Larum, og der var enighed om, at hver forening snarest tilføjer 
Lirum Larum til foreningens navn. 

Bestyrelsen har derfor ved bestyrelsesmøde den 19.12. enstemmigt indstillet følgende 

vedtægtsændring: Paragraf 1, Foreningens navn, ændres fra Roskilde Folkedanserlaug 

til: Roskilde Folkedanserlaug - Lirum Larum. 

Mød gerne talrigt op til 

generalforsamlingen! Vi byder på kaffe 

m.v. Medvirk gerne aktivt med debat og 
snak om det år, der er gået. Bestyrelsen 

hører gerne om ideer, nye mål og 

perspektiver for foreningen - kom og gør 
din indflydelse gældende! 

 

 

Generalforsamlingsbal lørdag den 14. marts: 

Kl. 18.30: Vi mødes til fællesspisning af medbragt mad til en fælles buffet (husk eget 

service). Vin og andre drikkevarer kan købes i baren. 

Kl. 19.30: Bal - gratis for medlemmer af Lirum Larum-foreningerne. Roskilde 

Spillemandslaug og andre laugsorkestre spiller frem til kl. 22 (se nærmere i næste 
Lirekasse). Der sælges kaffe, te, kage og drikkevarer. 

 

 

Årets tour 

Reserver lørdag den 16. maj til "Forårstur - Holmstrup 4-tour" til Kalundborg, 

Røsnæs, Bromølle kro og Bjergsted. Igen planlægger Kate og Kåre årets fællesudflugt 

for spillemænd og dansere. Der er garanti for, at vi får et rigt indblik i såvel natur som 
bymæssige seværdigheder. Vi spiser festmiddag på Bromølle Kro og danser derefter i 

Bjergsted forsamlingshus. 

Nærmere info i næste Lirekasse. 

 
 

45-års jubilæum 

Roskilde Folkedanserlaugs 45-års jubilæum bliver helt sikkert en festdag! Lørdag den 

19. september inviterer vi alle i hele Roskilde til at opleve dans på Stændertorvet kl. 
10.30 - vi byder også publikum op til dans. 

Samme aften fortsættes med festmiddag og stort bal, åbent for alle. Dansegruppen 

Embla viser performancedans midt på aftenen, og der er selvfølgelig folkedans til flere 
orkestre. Kommunens kulturchef inviteres til at holde festtalen, og Roskilde 

Spillemandslaug er selvføgelig også inviteret. 

NB: Der vil være mulighed for at lufte den gamle 70'er-garderobe! Vi vil gennem 
fortællinger, dans og musik forsøge at trække et dansemæssigt og folkemusikalsk 

perspektiv (nok langtfra en lige linje) fra Roskilde Folkedanserlaugs begyndelse i 

70'erne og frem til den musik, der spilles og danses til i dag. 

Vi gør alt for, at dette 45-års jubilæum bliver vildt stort - så dagen og dansen fejres 
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med al den livsglæde og energi, der kan tilføres fra alle de medvirkende. 

Vi vil sørge for, at alle i Roskilde får kendskab til Roskilde Folkedanserlaug. PR-info og 
flyers vil tilgå til alle infoplatforme, aviser/dagblade og tv-stationer fra Roskilde til den 

yderste krog på Sjælland. 

Programmet er endnu ikke helt fastlagt, og vi søger stadig om midler. Vi forventer at 
kunne præsentere et færdigt program til juni. 

Vi vil på denne festdag fortsat slå et slag for idéen om "Folkemusikkens og -dansens 

hus i Roskilde". 

De venligste hilsener fra bestyrelsen og Jens Markvard Andersen, formand 
 

 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Musikaftenskolen tilbyder kurser på stort 
set alle instrumenter - samt sang og 

stemmetræning. 

Der er ledige pladser på holdene, 
undtagen på saxofon/klarinet, hvor der er 

venteliste. 

Sammenspilsholdet tirsdage kl. 20 søger 

stadig blæsere (saxofon/trompet/basun). 

Se mere på aftenskolens hjemmeside via 

www.lirumlarum.dk 

Tilmelding på tlf. 22 11 18 93 eller mail 
aftenskolelirumlarum@gmail.com 

 

 

Latinrytmer 

Lærer Margarita Jensen, tlf. 28 60 09 42 

Opstart mandag 3. februar kl. 19.00-20.45. 

Absalons Skole (i den gamle kantine), Absalonsgade 2, Roskilde 
Pris: 660 kr., roskildepensionist: 550 kr., ledig/efterlønner roskildeborger: 580 kr. 

Salsa, cumbia, merengue, indianske m.fl. danse. Jeg vil introducere dig for disse 

skønne danse. Du og musikkens glade toner vil i fællesskab smelte sammen. Vi tager 
små skridt ad gangen, og du vil opleve glæden ved rytmen og få sved på panden. Du 

kan komme alene eller med partner, og du behøver bare lysten til at danse. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til læreren. 
 

 

Les Lanciers 

Instruktør Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03 
Lørdag 8. februar kl. 12.00-15.40 

Musikkens Hus, Kildegården 6 

Pris: 275 kr. 

Det er blevet populært at danse Les Lanciers til store fester. Det er en dejlig og festlig 
dans, som også kan danses for sin egen skyld. Alle er velkomne, uanset om du blot 

har brug for at få genopfrisket dansen eller for at lære den helt fra starten. Grundig 

gennemgang af trin og figurer - vi danser os igennem alle fem danse. Har du 
spørgsmål, så ring gerne til underviser Karen Brodersen. 

mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
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Hambovariationer 

Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85 

Søndag 9. februar kl. 13.00-16.40 
Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 

Hold nr. 10107a, let øvede. 

Pris: 275 kr. 

På dette kursus leger vi med hamboens mange 

variationsmuligheder, både koreografisk, rytmisk 

og trinmæssigt. Kurset er for dem, der allerede 
kan danse hambo, men som gerne vil mere. Vi 

vil krydre grunddansen med valse-, mazurka- og andre trinvariationer. Det er en 

fordel at tilmelde sig som par. 

 
 

Sønderhodag lørdag den 15. februar: 

Sønderhoningdans 

Lærer: Rikke Rasmussen - musik til dans: Kirstine og Dorte 
Uhrbrand 

Østervangsskolen, kl. 13.00-16.40 

Pris: 275 kr. 
Hold nr. 9610 

Fanø er et af de steder i Danmark, hvor der stadig danses 

traditionsdans, når der holdes fest. Sønderhoning hedder 
denne fantastiske dans. På dette kursus vil du lære dansens 

helt specielle trin og fatning. Du vil på den måde blive klar 

til aftenens bal med Jæ Sweevers. Vi vil også komme omkring de to lidt raskere danse 

fannik og rask, som hører med til et traditionelt sønderhosæt. 
 

 

Sønderhoningspil 

Harmonika 

Lærer: Ole Mouritsen 

Østervangsskolen, kl. 14.00-17.00 

Pris: 275 kr. 
Hold 9801 

 

Violin 

Lærer: Peter Uhrbrand 
Østervangsskolen, kl. 14.00-17.00 

Pris: 275 kr. 

Hold 9802 

Andre instrumenter er også velkomne! 

 

På disse to hold skal vi lære at spille sønderhoning med det rigtige taw. Du skal være 
øvet på dit instrument for at få noget ud af undervisningen. Vi bruger ikke noder, men 

en uge før kurset kan du få at vide, hvad vi skal spille, men noderne skal blive 

hjemme. 

Spillekursisterne har mulighed for at spille et sæt sammen med Jæ Sweevers ved 
ballet på Østervangsskolen samme aften! 
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Avet om - Vals 

Instruktør Henrik Larsen, tlf. 40 83 65 85 

Søndag 1. marts kl. 13.00-16.40 
Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 

Hold nr. 10107b, let øvede 

Pris: 275 kr. 

Nogle synes, det er det eneste rigtige, og andre får kuldegysninger ved tanken. På 

dette kursus nørder vi teknikker og metoder til avet omdansning, både hvad angår 

rotation, balance, fodstillinger, kropsholdninger og den indbyrdes placering i parret. Vi 
ser også på, hvordan man vender fra ret til avet om og omvendt. Vi skal danse polka, 

vals, totrin og polonæse. Kurset henvender sig til alle niveauer, men for at deltage 

skal man dog som minimum kunne danse ovennævnte trin. Det er en fordel at 

tilmelde sig med en partner. Har man ingen partner, kan man evt. kontakte 
musikaftenskolen - måske har andre henvendt sig med samme problem. 

 

 
Foredrag/debat: 

Højskolesang 

Med Per Krøis Kjærsgaard 

Søndag 29. marts kl. 14 
Musikkens Hus, Kildegården 6 

Entré: 50 kr. - indbetales til Nordea, reg.nr. 2905, 

kontonr. 255 1644 114, eller betal ved indgangen. 
Tilmelding ikke påkrævet, men kan ske på 

aftenskolelirumlarum@gmail.com eller tlf. 22 11 83 

99 - så er du sikret en plads. 

Måske har du sunget med på sangen Kære Linedanser - eller Gi’ os lyset tilbage. Nu 
har du mulighed for at møde manden bag sangene, Per Krøis Kjærsgaard, når han 

besøger Lirum Larum til et par rigtige “højskolesangtimer”. Oplev et veloplagt 

arrangement med gode historier, anekdoter - og naturligvis masser af fællessang. 
 

 

Danske/nordiske danse 

Instruktør Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03 
Onsdage kl. 17.50-19.20 - løbende tilmelding! 

Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 

Hold nr. 10001 

Ha' det sjovt med dans: Vi vil arbejde med alle typer grundtrin, balance, danse-
fatninger, lytte til musikken mht. hvordan dansen følger musikken, udbygge med 

variationer, således at du bliver klædt godt på til at kunne bevæge dig ud på 

dansegulvet. Det, du lærer, vil også kunne bruges til andet musik. Der bliver både 
fællesdanse og pardanse. Alle kan deltage - uanset om du er begynder eller gerne vil 

ha' genopfrisket. Du kan komme med eller uden partner. 

Kontakt gerne underviser for nærmere info. 
 

 

Alexanderteknik 

Lærer Mads Johansen, tlf. 40 33 08 97 
Onsdage kl. 11.00 - løbende tilmelding! 

Sjællands Kirkemusikskole, Allehelgensgade 19, Roskilde 

Holdnr. 10269 
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Alexanderteknikken har i over 100 år været kendt 

blandt musikere og skuespillere som en måde at 
forbedre sin præstation og undgå skader. Teknikken kan 

dog benyttes af alle, der ønsker at forbedre brugen af 

krop og sind. Alexanderteknikken har desuden en 
dokumenteret effekt på mange rygskader og 

stresstilstande. 

 

 
Tilmelding for alle hold: 

mail aftenskolelirumlarum@gmail.com 

eller tlf. 22 11 18 93. 
 

 

 
 

Folk Roskilde 

 

 

Le Vent du Nord (CAN) 

Torsdag den 6. februar kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg: www.gimle.dk 125 kr. + gebyr. 

Ved døren 150 kr. Ungepris 50 kr. 
 

I  februar får Folk Roskilde besøg af den fantastiske gruppe Le Vent du Nord. Dette 

prisvindende og utroligt populære fransk-canadiske band er en førende eksponent for 
Quebecs fransksprogede folkemusiktradition. Siden dannelsen i 2002 har bandet 

oplevet kometagtig succes og har optrådt ved mere end 1.800 koncerter på fem 

kontinenter. 

Gruppen består anno 2019 af de to oprindelige medlemmer Nicolas Boulerice (sang, 
drejelire, keyboard) og Olivier Demers (violin, sang, foot percussion) samt Simon 

Beaudry (sang, guitar, bouzouki) og brødrene Réjean Brunet (sang, harmonika, bas) 

og André Brunet (violin, sang). 
Deres energifyldte musik er bygget op af både harmonika, guitar og violin, men 

bandets ”sound” er først og fremmest præget af Nicolas Boulerices drejelire, som 

mailto:aftenskolelirumlarum@gmail.com
http://www.gimle.dk/
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tilføjer et jordnært, groftskåret udtryk til selv de mest højtflyvende dansemelodier. 

Læg dertil deres uimodståelige flerstemmige sang og en spilleglæde, der i den grad 
får publikum med. 

Le Vent du Nord har optrådt på alverdens store festivaler og delt scene med navne 

som Väsen, Dervish, The Chieftains, Braebach, Julie Fowlis m.v. og har flere gange 
vundet Tønder Festivals publikumshjerter.  

På scenen skaber disse fem venner en intens, glad og dynamisk live-optræden, der 

udfordrer traditionsmusikkens grænser i utallige globale retninger. Det er lyden af den 

moderne folkemusiktradition, lyden af her og nu.  
Kom og se, om I overhovedet kan sidde stille! 

 

 

Ian Bruce (SCO) 

 

Lørdag den 22. februar kl. 19.30 

Dørene åbnes kl. 19.00 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg: www.gimle.dk 100 kr. + gebyr. 

Ved døren 125 kr. 
Ungepris 50 kr. 

Skotske Ian Bruce er manden med den store, 

flotte stemme og de gode – egne – tekster. 

Vi har for ret mange år siden haft fornøjelsen 
af ham – og da han gav lyd fra sig, syntes vi, 

det ville være en dejlig koncert at byde Folk 

Roskildes publikum på. 
 

Ian Bruce er et af de bedst kendte ansigter på den skotske folkemusikscene. Han har 

optrådt utroligt mange steder i UK og resten af Europa – bl.a. på både Tønder, 

Skagen og Strib festivalerne. 
Jeg vil her citere Ian McCalmans omtale af ham: "Ian Bruce er et af de bedst kendte 

ansigter på den skotske folk-scene og en vidunderlig ambassadør for den skotske 

singer/songwriter genre - over hele Europa og videre ud i verden. Hans stemme har 
styrke og akkuratesse, hans guitarspil er fantastisk, og hans sange er smukt 

formuleret. I disse dage, hvor der er mange fantastiske musikere og sangere, er Ian i 

høj grad en kunstner, man må regne med, en mand der præsenterer sine sange med 
rå følelse, bakket op af et muntert og nærværende samspil med publikum. En kvalitet, 

som tit mangler på nutidens folk-scene." 

Kom og nyd en smuk aften med Ian Bruce. 

 
 

 

Kære medlemmer! 
HUSK det er nu medlemskabet skal fornyes 

– kontingent for 2020 er 200 kr. Tjek på 

hjemmesiden www.folkroskilde.dk hvordan! 

I kan også allerede nu sætte kryds ved lørdag 

14. marts, hvor de fleste Lirum Larum 

foreninger afholder generalforsamling 

- med efterfølgende bal. 
 

 

 
 

http://www.gimle.dk/
http://www.folkroskilde.dk/


 11 

Rødder, Fødder & Stemmer 
 

Nyt samarbejde 

Rødder, Fødder & Stemmer og Folk Roskilde er 

nu med i et nyt samarbejde: RRoots. 
RRoots er et nyt fællesskab for arrangører af 

folkemusik i Roskilde, og er et samarbejde 

mellem Gimle, Ild i Gilden, Rødder Fødder & 

Stemmer, Nordisk Dans Roskilde, Folk Roskilde 
og genreorganisationen Tempi. 

RRoots er støttet af Udviklingspuljen for Alle 

Tiders Musikby. 

Sammen skal vi styrke folkemusikken, 

traditionerne og dansene i byen – og på sigt skal 

Roskilde stå endnu stærkere som folkemusikkens 

by. Gennem netværks-arrangementer, fælles 
markedsføring og større arrangementer skal Roskilde på landkortet som en by, der 

bygger på rødder, traditioner, historie og folkemusik. 

I januar afholdes der et netværksmøde på Gimle, hvor tankerne og planerne bag 
RRoots bliver præsenteret og debatteret. Her deltager også repræsentanter fra 

Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug. 

Lørdag den 29. februar og igen lørdag den 2. maj præsenterer RRoots to 
folkemusikfester på Gimle med folk-koncerter, Nordisk Dans Roskilde, jamsession og 

sing-along, talks, Gimle-gryde og godt øl. 

Programmet til den 29. februar er næsten færdigt, og her kan de to bands Trolska 

Polska og VÍÍK opleves til koncert - se nedenfor. 
Aftenen slutter af med et stort folkebal, hvor musikerne fra aftenen spiller op til bal. 

Til den 2. maj er foreløbig bandet Hoven Droven booket. 

Følg med på www.rroots.dk og på Facebook (roskilderoots). 
 

Trolska Polska 

- er et eventyrligt orkester, som 
med medrivende melodier og 

glædesmittende energi tegner 

et fortryllende og festligt billede 

af et væld af skikkelser fra den 
nordiske myteverden. 

Orkesteret består af en række 

talenter fra den dansk/ svenske 
folk-scene, håndplukket af den 

danske multiinstrumentalist 

Martin Seeberg. 
Den syv trolde store besætning 

udgør en hel lille troldesymfoni, 

der med et utal af spændende 

instrumenter vækker jætter, alfer, kanutter, sinkaduser og andet troldtøj til live 
gennem Seebergs iørefaldende melodier. 

 

VÍÍK 
De nordiske folkesange er fulde af skræmmende eventyr, romantiske fortællinger, 

sjove historier om liv, død og mystik. Sammen med nogle af Danmarks og Sveriges 

http://www.rroots.dk/
https://www.facebook.com/TrolskaPolska/
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dygtigste unge 

musikere vil norske 
Elisabeth Vik dele både 

nye og gamle 

folkesange med jer i en 
særligt groovy facon. 

 

 

 
Nordisk Dans Roskilde 

- er især for unge, der kan lide traditionelle danske og nordiske danse. Der danses fx 

polka, schottish, slängpolska og tur- og fællesdanse efter indledende vejledning. 
Roskildeegnen har en masse gamle turdanse - prøv også nogle af dem. 

Musik: Kødbykapellet / Nordisk Dans København 

 
Dagen starter kl. 16.00 - men programmet opdateres løbende, hold øje med 

www.rroots.dk / Facebok. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

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

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 Brian Hornuff, 

aftenskolelirumlarum@gmail.com) 
 Rødder, Fødder & Stemmer (formand 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 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

 

https://www.facebook.com/nordiskdansroskilde/

