Lirekassen
Oktober 2021
Denne gang er der indlæg fra:
➢ Onsdagsaftener
➢ Roskilde Spillemandslaug
➢ Roskilde Folkedanserlaug
➢ Musikaftenskolen Lirum Larum
➢ Folk Roskilde
➢ Rødder, Fødder & Stemmer
SEPTEMBER
Onsdag
22.
Lørdag
25.
Onsdag

OKTOBER
Lørdag
Søndag

Onsdagsaften
Generalforsamlinger

29.

Traditionsmusikken på Roskilde/Lejreegnen
Onsdagsaften

2.
3.

Hvad er folkedans?
Les Lanciers
Stundom + Hal & Nikolaj
Laugsaften
Onsdagsaften
Onsdagsaften
Folkemusikcafé
Onsdagsaften
Onsdagsaften

Onsdag

6.

Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

13.
19.
20.
27.

Spillemandslauget og
folkedanserlauget
Aftenskolen

Aftenskolen
Aftenskolen
Folk Roskilde
Spillemandslauget

RROOTS

Onsdagsaftener
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vestende). Tid: 19.15-21.30. Fri entré.
Alle er velkomne - både i bunkespillet (fællesspillet) og på dansegulvet, med eller
uden dansepartner, med eller uden erfaring.
Så er vi igen i gang med onsdagsaftener på Kildegården - vi startede med en
velbesøgt første aften med god stemning.
Programmet for oktober er I med til at lave: Vi har hver onsdagsaften en seddel
med, hvor du kan skrive dig på til delopgaver: Klargøre rummet, rydde op, spille i
mindre grupper eller underholde på anden vis.
Tidsplanen for onsdagsaftenerne er generelt:
19.15 - 20.00 Bunkespil (dog ikke den første onsdag i måneden)
20.00 - 21.30 En eller flere grupper spiller til dans - eller anden underholdning
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6.10.
19.15 ?
20.30 - 21.30 Roskilde Spillemandslaug
13.10.
19.15 Bunkespil, forspiller: Lise Bergsøe
20.00 - 21.30 ?
20.10.
Her er officielt efterårsferie, så yderdøren er låst. Vi forsøger at sætte noget i døren.
Ellers ring til en af os!
19.15 Bunkespil, forspiller: Jørgen Sten Andersen
20.00 - 21.30 ?
27.10.
19.15 Bunkespil, forspillere: Marianne og Dorthe
20.00 - 21.30 ?
Bunkespilsrepertoirer: bliver lagt ind på Folkets Hus' hjemmeside
https://spillefolk.dk/nodesamling/roskilde.php

Husk at medbringe egen
forplejning.

Ingen coronarestriktioner, men håndsprit og hensyn til andre.

Onsdagsværter
Vi har værter til december måned. Der er ledigt i november og i månederne efter
nytår, så meld jer gerne!
Venlig hilsen onsdagskoordinatorerne
Birthe tlf. 31 14 58 62 og Kurt tlf. 31 22 41 67
kurtjohannielsen@gmail.com

Roskilde Spillemandslaug
HUSK
Lauget spiller til dans onsdag den 22. september kl. 20.30-21.30.
Forspiller: Jørgen/Jyllinge. Repertoire: se spillefolk.dk
HUSK
Generalforsamlingen lørdag den 25. september kl. 15 i Musikkens Hus, Kildegården
6, lokale 108.
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Dagsorden:
1. Velkomstdrik
2. Valg af ordstyrer + referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Beretning fra oldermanden
5. Regnskabsaflæggelse ved kasserer
6. Indkomne forslag (der er ikke indkommet nogen forslag)
7. Kaffe/te med brød – øl/vand
8. Debat om anvendelse af laugsaftenerne ved Marianne:
a. Fortæring til laugsaften
b. Forslag til emner til laugsaften/ hvad skal der foregå på en laugsaften
c. Ønsker til undervisere
d. Hvordan fungerer det med et mindre repertoire?
9. Valg af oldermand
10. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af suppleant
12. Valg af revisor + en revisorsuppleant
13. Åben debat
14. Kontingent 2022
15. Eventuelt

Laugsaften onsdag den 6. oktober
Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første
onsdag i hver måned (september-maj) kl. 18.00 i Musikkens Hus, Kildegården 6.
NB: Ændret tidspunkt. Vi starter kl. 18.00!
Program: Laugsaften kl. 18-20. Spil til dans kl. 20.30-21.30.
Laugsaftenen i oktober er igen lagt i hænderne på Poul Bjerager, som udlærer
udvalgte melodier fra sin bog Kontradans – 180 traditionelle dansemelodier fra
Roskilde/Lejreegnen.
Poul skriver dette om aftenens forløb:
Tak for invitationen til igen at være meddeler af melodier til Roskilde Spillemandslaug.
Jeg er blevet bedt om at tage fat på nogle gode kvadriller og andre turdanse, som er
velegnede til både danse- og spillelauget i Roskilde.
Så gerne. Vi kaster os straks over disse turdansemelodier fra nodebogen:
*
*
*
*
*

2 Thur, efter H. P. Hansen, Vester Saaby pr. Hvalsø, side 51
Pigernes Fornöielse, efter Christian Tobiassen, Gievninge, side 74
Stående Totur, efter Peder Andersen, Snoldelev pr. Tune, side 88
Oxekow, efter Lars Bildris, Kjönlöse, A.P. Berggreen og Lirum Larum, side 79
Den enkelte Kjede efter Christian Tobiassen, Gievninge, side 94 øverst

Jeg håber, at vi inden laugsaftenen kan nå at indspille melodierne og rundsende dem
som lydfiler, ligesom sidst, eller at lægge dem på den kommende hjemmeside
www.kontradans.dk
De fleste af de nævnte melodier spiller vi til dans kl. 20.30 sammen med nogle af de
gammeldans-melodier, som vi spillede sidste laugsaften:
*
*
*
*

Hamborger i G fra Kyndeløse, s. 27
Trippevals i G fra Himmelev, s. 23
Polka i G fra Himmelev, s. 82
Jomfru Lisken, s. 45

4
Bemærk, at alle gode turdanse tager tid at få helt ind under hud og negle. Så det er
bare om at komme i gang - og have moden tålmodighed og vedholdenhed. Nyd det.
De medlemmer, der endnu ikke har fået bogen udleveret, kan få den på
onsdagsaftenen den 29. september (som indledes med foredrag og debat kl. 18.30
om det betimelige i at bruge Roskildemusik i Roskilde, se september-Lirekassen) eller
her på laugsaftenen den 6. oktober.
Bedste hilsener
Poul Bjerager

Kommende arrangementer

Spil Dansk Ugen fredag den 5. november kl. 13 på Roskilde Gymnasium.
Fællesbal lørdag den 20. november på Himmelev skole.
Julebal lørdag den 11. december på Østervangsskolen.

Roskilde Folkedanserlaug
HUSK generalforsamling lørdag den 25. september kl. 15 i Musikkens Hus,
Kildegården 6, 1. Husk altid at sætte P-skiven ved enhver parkering på Kildegårdens
P-arealer.
Bemærk at onsdagscaféen i år også holder åbent i skolernes efterårsferie (uge 42),
se side 2 i denne Lirekasse.

Fællesbal
Fællesbal for alle i festsalen på Himmelev Skole, Ollerupvej 5, 4000 Roskilde,
lørdag den 20. november.
Kl. 18.00: Aftenen starter med spisning af egen medbragt mad (HUSK service, glas og
kopper). Øl, vin og vand kan købes i baren.
Kl. 19.15 - 22.45: Masser af musik og dans til tre spillemandsorkestre.
Entre 50 kr. inkl. kaffe/te og kage.
Musikere fra Roskilde Spillemandslaug har gratis entré.
Vel mødt til en festlig og fornøjelig aften!
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Musikaftenskolen Lirum Larum
HUSK: Foredrag/debat Traditionsmusikken på
Roskilde/Lejreegnen v/rigsspillemand Poul Bjerager
onsdag den 29. september kl. 18.30, Musikkens Hus,
Kildegården 6, 1.
Fri entré.
Læs nærmere i september-Lirekassen.

Debatskabende foredrag og danseworkshop med Anna Björk:

Hvad er folkedans?
Lørdag den 2. oktober kl. 13.30 - 17.00
Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde
Arrangementet er gratis, men NB:
Tilmelding: karenbrodersenmusik@gmail.com eller på telefon 28 20 70 03.
Folkedans kan være meget forskellig: I dette foredrag vil Anna Björk gennem
filmeksempler, tanker og spørgsmål komme med sit bud på, hvorfor folkedans kan se
så forskellig ud, og hun vil tage en diskussion med publikum. Varighed ca. 1½ time.
Efter foredraget er der danseworkshop med Anna Bjørk. Musiker: Karin Wallin.
Varighed ca. 1½ time.
Der er ca. ½ times pause mellem foredrag/debat og danseworkshop.
Danseunderviseren Anna Björk (tidligere Anna Nyander)
er uddannet i folkedans på Stockholm University of the
Arts og Malungs folkhögskola, og hun har undervist i
svensk folkedans og folkedansmetodik i Skandinavien og
Europa i 20 år.
Anna Björk er om nogen danser med stort D - dem, der
har set hende danse, vil forstå: en fantastisk formidler af
dans - har stor viden om og er nysgerrig på, hvad
folkedans er - hvad tradition bliver dannet af, og hvordan
den udvikler sig.
Nogle af jer kender hende som Anna Nyander - eller
kender hendes forældre Bosse og Gina Nyander, der er aktive i Helsingborg
Folkdansens Vänner. Nogle af jer ved, at Annas morfar var danseforskeren Børje
Wallin, og at Helle Valentin deltog i studiekreds med Børje Wallin.
Karin Wallin (foto t.v.), der
spiller til workshoppen, er også
solidt funderet i den skånske
musik og spiller med et helt
fantastisk flow. Karin har
Zornmærket i guld (dvs. er
svensk rigsspillemand) og har i
2008 udgivet cd’en Guldpolska.
Karin er Anna Björks moster og
altså datter til Børje Wallin.
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PS: Karin Wallin og Perry Stenbäck (foto t.h.) spiller samme aften kl. 20 på Røde
Port Bistro, Bryghus & Bottleshop (Algade 53, Roskilde). De spiller en blanding af
skånske folkemusikmelodier og egne numre: polka, polska, vals, schottish, engelska
og slängpolska.
Karin Wallin: violin og nøgleharpe.
Perry Stenbäck: guitar og nøgleharpe. Han har Zornmærket i bronze.
Der blir også jam denne aften. Kom og spil med!

Les Lanciers
Søndag den 3. oktober kl. 13.00 - 16.40 (inklusive 40 minutters pause)
Lærer: Karen Brodersen, 28 20 70 03
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101
Pris: 295 kr.
Hold nr. 11613
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 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.
Tilmelding nødvendig på aftenskolelirumlarum@gmail.com og betaling på konto 2905
2551644114.

Folk Roskilde
Dobbeltkoncert:

Stundom + Hal & Nikolaj
Søndag den 3. oktober 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. (kontant eller MobilePay)
Stundom, der tidligere var kendt som Elmøe & Hoffmann, spiller musik, der er
nordisk, inspireret af deres forfædres traditionelle dansemusik, blandet med den
klassiske kammermusiktradition og adskillige moderne symfoniske elementer, opnået
ved en blanding af cittern, violin og piano.
Al musikken er nykomponeret og arrangeret af Stundom. Og musikernes musikalske

rødder kan høres gennem hele repertoiret, hvad enten det er polska, progressivt
heavy metal eller Bach.
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I 2015 startede de som duoen Elmøe & Hoffmann, som en del af den unge, hurtigt
voksende danske folkemusikscene. Emma og Villads kendte hinanden fra Vanløse, og
var venner også inden de opdagede deres musikalske bånd. Sammen udgav de en
digital EP og vandt prisen som Nyt Talent ved Danish Music Awards Folk 2015.
I 2017 sluttede pianisten Julian Svejgaard Jørgensen sig til duoen, og i 2018 udgav de
deres debutalbum Vandkanten med støtte fra KODA.
I januar 2020 skiftede de navn til Stundom og udgav en single Gådehjerte, efterfulgt
af en EP med tre numre, hver især komponeret af de tre medlemmer af Stundom.
Hal & Nikolaj

"Musik kan være den korteste afstand
mellem sind. Nogle melodier er tusind
billeder værd, som hver er værd tusind
ord. Nogle klange kan fjerne al tiden fra et
rum, og bringe alle sammen i ét øjeblik.
Disse klare øjeblikke, disse sprøde og
knasende lommer af tid, er det, som
Nikolaj Busk (Dreamers’ Circus) og Hal
Parfitt-Murray (Basco) leder efter, når de
optræder. De findes, vi har alle oplevet
dem. De er usynlige, og de kommer ikke,
når man kalder, men de kan findes og
bebos i en tid. En tid, hvor musikken bliver stilheden i støjen, og hvor alle ved præcis,
hvad hinanden tænker.
Der har været nogle rigtig gode øjeblikke igennem årene. Lad os håbe, vi når mange
flere."
Nu byder Folk Roskilde på endnu et af disse øjeblikke – når I kommer og nyder denne
dobbeltkoncert.

Rødder, Fødder & Stemmer
Ny folkemusikcafe på Gimle
RROOTS, som er en paraplyorganisation for Rødder,
Fødder & Stemmer, Folk Roskilde, Ild I Gilden, Gimle og
Tempi, starter tirsdag den 19. oktober en helt ny
folkemusikcafe på Gimle.
Det kommer til at foregå den tredje tirsdag i hver måned på cafe The Raven på Gimle
fra kl. 20.00 til 22.00.
Alt er endnu ikke på plads - bl.a. navnet - men hver aften kommer til at have et tema,
og første aften den 19. oktober er temaet den traditionelle musik fra Roskildeegnen,
med udgangspunkt i den nys udgivne nodebog Kontradans.
Der bliver lyttemusik ved inviterede musikere, jamsession og det hele koblet sammen
af lidt snak.
Formålet med det nye koncept er bl.a.:
* At udbrede kendskabet til folkemusik
* At have et hyggeligt sted at samles og spille/nyde uformel folkemusik
* At møde unge mennesker, som har deres gang på Gimle
Følg med på de sociale medier for Rødder, Fødder & Stemmer, Folk Roskilde, Ild I
Gilden og Gimle og se mere om denne begivenhed.
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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 Anders Clausager,
anders.spillemandslauget@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 (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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

