Lirekassen
Januar 2022
Denne gang er der indlæg fra:
➢ Onsdagsaftener
➢ Roskilde Spillemandslaug
➢ Roskilde Folkedanserlaug
➢ Folk Roskilde
➢ Rødder, Fødder & Stemmer

Tirsdag

18.

FolkeRav

Onsdag
Onsdag

19.
26.

Onsdagsaften
Onsdagsaften

Rødder, Fødder &
Stemmer

Onsdagsaftener
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vestende). Tid: 19.15-21.30. Fri entré.
Medbring selv kaffe/kage el. lign.
Alle er velkomne - både i bunkespillet (fællesspillet) og på dansegulvet, med eller
uden dansepartner, med eller uden erfaring.

Coronasituationen
Grundet den stigende smitte med coronavarianten omikron starter vi først
onsdagsaftenerne den 19. januar.
Såfremt det bliver nødvendigt med yderligere udsættelse, udsendes besked herom i
mail til medlemmerne af Roskilde Spillemandslaug og Roskilde Folkedanserlaug.
Når vi starter igen, skal vi stadig passe på os selv og
hinanden. De p.t. gældende regler for dansere og spillefolk er,
at der maksimalt må være 50 stående personer i lokalerne.
Der er ingen begrænsning for antal siddende publikum/
musikere. Hvis vi når grænsen, må nogle sætte sig lidt.
Så længe der ikke sælges alkohol, er der ingen krav om
fremvisning af coronapas.
Vi foreslår, at der igen udelukkende danses pardanse.
Vi må være forberedte på, at der igen kan komme krav om fremvisning af coronapas
m.v. I så fald udsendes mail med info til medlemmerne i de to laug.
Vigtigt: For at vi har maksimalt styr på smittespredning, opfordres hver enkelt
deltager til at få taget en PCR-test/kviktest, der er klar til hver onsdag. Kravet er, at
den maks. må være 72 timer gammel for PCR-test og 48 timer for kviktest. Vi
anbefaler, at testene laves så tæt på onsdagene som muligt.
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Husk at spritte hænder før og efter hver dans.
God fornøjelse.
Venligste hilsener Anders Clausager, Roskilde Spillemandslaug, Jens
Markvard Andersen, Roskilde Folkedanserlaug, og Birthe og Kurt,
onsdagskoordinatorer

19.1.
19.15 Bunkespil - forspiller: Lise Bergsøe
20.00 Bue og co.
26.1.
19.15 Bunkespil - forspiller: Jørgen Sten
20.00 Optimisterne
20.45 Forbunken
Onsdagsværter i januar: Mette Vedfelt &
Mandagsholdet, vedfelt.2014@gmail.com
Bunkespil
19.1. ved Lise Bergsøe
1. sæt: Ane Louises fynbo, Polka i G (Kontradans s. 82), Trippevals (Kontradans s.
23), Vals etter Martin Eggen, Tomas Håårds Schottis, Skæve Thorvald.
2. sæt: Fisken ligger på hviden sand, Poul Bille og Jordomsejlingen, Kakkelovnen,
Rask sønderhoning (Oh de kvindfolk).
3. sæt: Vidars Polka, Hamborger no 3, Schottis från Blyberg, Kom til mig om natten,
Vals fra Røros (Røragen Valsen), Trads hopsa.
26.1. ved Jørgen Sten
Følgende tre sæt indeholder udelukkende pardanse pga. corona. Det er trist at mangle
toparsdanse, kvadriller og familiedanse. Men sådan er situationen lige nu. Jeg glæder
mig til normale tider, hvornår de end måtte komme.
1. sæt: March til Skånska Spelfolket - Nr. 6 Fynbo – Lyø Schottish – Rævens Vals –
Pastor Kaj – D-durs Polska.
2. sæt: Polka i G-dur (KD s. 82 nederst) – Vals eft. Chr. Tobiassen (KD s. 20 øverst) –
Karis Pers Polska - Sch. från Blyberg – Frøens Hopsa.
3. sæt: Den første august – Solen vækker op – Oh, kunne du mit hjerte se - Kirsten
og jeg (melodien spilles to gange og slutter. Danserne klapper (håber jeg). Derefter 2.
reprise én gang efterfulgt af hele melodien én gang med slutning).
Reservemelodier: Fynsk Polka – Kalkmandens Vals – Skipper schottish.

Onsdagsværter i foråret
Februar
Marts
April
Maj

Mette Vedfelt
Lene Meinertz & Jørgen Sten
Birthe Hansen & Kurt Johan N.
Kirsten Meinertz

vedfelt.2014@gmail.com
jsa@jyllingesyd.dk
kurtjohannielsen@gmail.com
kirmei@mail.dk
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Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften
Laugsaftenen onsdag den 5. januar er AFLYST!
Emnet var ”at lære at spille en hopsa som en hopsa”. Det var planlagt til at foregå i to
grupper under ledelse af hhv. Jørgen Dickmeiss og Peter Eget.
Programmet søges gennemført ved en senere lejlighed.

Repertoirelister 2022
Som I måske husker, blev der nedsat et repertoireudvalg (Anders, Marianne, Lise,
Dorthe, Poul og Jørgen) på seneste generalforsamling. Udvalget har nu færdiggjort sit
arbejde. Det har resulteret i to repertoirelister for 2022. Den ene liste – Kernerepertoiret, også kaldet de Grønne Melodier - er indeholdt i Bruttorepertoirelisten.
Kernerepertoiret (inkl. melodierne fra bogen Kontradans) er ment som listen over de
melodier, lauget til enhver tid kan spille. Bruttorepertoiret (inkl. melodierne fra
Kontradans) er listen, hvor de enkelte forspillere kan finde de melodier, de ønsker at
bruge til et bunkespil.
Melodierne har alle været spillet indenfor de sidste mange år. Dette gælder selvsagt
ikke for nogle af melodierne fra Kontradans. Disse ”ukendte” melodier bliver taget op
på laugsaftenerne i løbet af året, så vi kan få dem lært. På sigt er det meningen, at
lauget på den måde kan få et unikt repertoire fra Roskilde og omegn, som så indgår i
vores sædvanlige repertoire.
De for tiden fungerende forspillere (alle har været med i udvalget) vil søge at bruge
så mange melodier som muligt fra Kernerepertoiret, men for at det ikke skal blive for
kedeligt at spille de samme melodier gang på gang, kan forspillerne vælge fra hele
Bruttorepertoiret. Det kan hænde, at de også nogle gange finder en melodi helt
udenfor. Hele repertoiret vil blive revideret løbende og senest om et år. Begge
repertoirer er lagt ind på spillefolk.dk
Sammen med Poul arbejder lauget på at få lagt de 15 melodier fra Kontradanskernerepertoiret (meget langt ord, men jeg kunne ikke finde på andet) ind på
spillefolk.dk med lydfiler. Det tager tid, for der er mange ting, der skal afklares først,
men det skal nok komme.
På udvalgets vegne - Jørgen/Jyllinge
Bruttorepertoire 2022: sorte + grønne melodier
Kernerepertoire 2022: grønne melodier
Gånglåt (3): Roskilde Spillemandsmarch – Klövsjö Brudemarch – Den skæve march
(eft. Brd. Basts violinbog nr. 26) – March til Danmarks Spillemænd (Sven Nyhus) –
March til Skånska Spelfolket
Rheinlænderpolka (6): Peder Pøhls Polka – En fædrelandspolka (Svenske Niels) –
Oksbølpolka – Niels Jørgensens Polka – Kalenderfynbo – Vidars Polka – Nummer 6
Fynbo – Fynsk Polka – Tivoli nr. 1
Polka (4): Forsbergs Polka - Ebbas Polkas – Rask Polka - Polka eft. Bror Dahlgren
Vals (5): Svensk Annas Vals – Karens Vals – Rævens Vals – Svedskes Vals - Elis
Go’natvals – Fanny Power (Kevins udgave) – Den fine Madam Sne – Hultkläppans Vals
– Al Capones Vals – Kalkmandens Vals – Vals eft. Martin Eggen – Østrupvalsen – Vals
fra Sønder Nærå – Vals fra Rörås (Röragenvalsen eft. Sven Nyhus)
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Hopsa (2): Råby Hopsa – Trads’ Hopsa – Tellings Hopsa – Tyrolerhopsa i det Grønne
– Frøens Hopsa – Skæve Thorvald – Hopsa af Helge Sørensen
Schottish (5): Sch. fra Højby – Tores Schottish – Lyø Schottish nr. 1 – Lyø Schottish Forlovelses-reinlendar - Vagns Schottish – Skipper Schottish – Schottish från Blyberg
– Tomas Haards Schottish – Kom til mig om natten – Bøll Olles Schottish (H-mollschottish) – Rendalsreinlender eft. Dalakopa – Schottish fra Rörås eft. Sven Nyhus –
Gånglåt eft. Skommarfar (Skommarsfars Schottish)
Mazurka (1): Mazurka eft. Levi Vilsen (Læsø) – Niels Joensens Mazurka – Gamle Else Den lille mazurka
Hamborger (1): Pastor Kaj – Mads Enggårds Hamborger
Specielle jyske pardanse (2): Russeren – Bette Mett – Hamborger svejtritt – Så
vender vi æ røv til a dør – Unser alte Kath
Hambo (2): Uppsalapolskan – D-durs Polska – Vigers Polska – Skinnbracka med Lucka
– Karis Pers Polska – Bryggeres Viktors Polska – Furuboms Polska
Sønderhoning (3): Ostindiens Velkomst – Søren Fogeds Stykke – Æ Rømeser – Stam
Villum – Den Første August – Kaptajn Billes Jordomsejling – Fisken ligger på hviden
sand – Solen den vækker op
Fannik (1): Og vil du ha’ min kon’ til rytter – Oh, kunne du mit hjerte se – Du har rejn
vor kak’lovn om – En pige vandred’ ud i en have
Rask (1): Der bor en bager – Kirsten og jeg (Rask Sønderhoning) – Kirstine gik tit i
lunden ene ud – Oh, de kvindfolk
Firture (2): Firtur fra vejle Vestegn (Thomas Thomsens Firtur) – Mettes Firtur –
Oksbøl Firtur – 4 Tuur – Totur fra Selsø – Den blå firtur – Herluf Donslunds firtur til
Poul (Pouls Firtur)
Andre toparsdanse (1): Bette Mand i knibe – Sekstur på række – Hornfeld
Engelsker (stor kreds) (2): Anglais (Kjeld Nørgård) – Danish Tune – Anglais af Per
Svenson – Hornfiffen – Fyrtur eft. J. A. Guldstrand (tre repriser)
Engelsker topars (2): Myldretid i Malmö (Engelska eft. Nils Andersson) – Engelska eft.
Alfred Pettersson – Saven – Engels nr. 14 - Anglais eft. Ola Hansson
Familiedanse (6): Christian Cykel – Doubleska – Du har så ømt et øje – Hemmelig
sekstur – Den muntre Kreds – Den røde Lue – Jødetur fra Mors – Rakes of Mallow
(Pigernes fornøjelse) – Hamborger Sekstur – Polka Sekstur – Gl. Totur fra Vejle –
Simpel Sekstur - Marchvals
Kvadrilledanse (4): Baglæns Kontrasejre – Galop Kontra – Rask Kontra – Russisk
Kontra (Gammel Ottemandsdans fra Thy) – Kontra med Mølle – Sekstur fra Læsø –
Skubkontra – Kontrasejre fra Odsherred – Ottemandsdans fra Mandø – Flyv og Skub
Kontra - Ottemandsdans fra Himmerland – Morten Larsen – Gammel Tretur fra
Vrøgum – Ottetur fra Randers (Lars Kusks Firetur) – Den Toppede fra Thy – Firkantet
sløjfe eft. Børge Christensen (totrin i 3. repr.) - Firkantet sløjfe fra Himmerland
(hopsatrin i 3. repr.)
Trekanter (2): Det jawwer ett enno – Den gamle mand – Hønsefødder og gulerødder
– Når vandet fryser i hanerne – Pedro Larsen – Trekantet sløjfe fra Thy
Rækkedanse (1): Den lille englænder - Feder Mikkel
Alle ovenstående melodititler relaterer sig til spillefolk.dk
Kontradans (15)
Rheinlænderpolka (2): Rideranke polka s. 30 – Polka i G, s. 82 nederst
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Valse (2): Vals eft. Christian Tobiassen, s. 20 øverst – En gammel vals eft. Lars
Bildris - Vals eft. Christian Tobiassen s. 19 - Trippe Wals, s. 23 – Wals i a-mol, s. 18
øverst
Hamborger (1): Hamborger nr. 3, s. 27 øverst – Hamborger Schots, s. 27 nederst
Toparsdanse (1): Den enkelte Kjede, s. 94 øverst
Kvadrilledanse (4): Pigernes Fornøjelse, s. 74 – Fruens stykke på Løvenborg, s. 66
øverst - Hjerter To, s. 72 – Tosse Marens Totur, s. 52 – 2 Thur, s. 51 midt - Hofturen,
s. 71 - Perrevals eft. H.P. Hansen, s. 95 – Kontrasejre fra Vommevad (bliver
revideret)
Familiedanse (3): Sekstur, s. 58 øverst (ifølge Poul kan den også anvendes til Sekstur
på Række) – Hornemans Sekstur, s. 56 nederst – Hemmelig Sekstur, s. 57 nederst –
Simpel Sekstur, s. 85 – Stående Totur, s. 89
Kredsengelsker (1): Hornfeifen eft. Lars Biltris, s. 41
Rækkedanse (1): Oksekow, s. 79 – Fætter Mikkel eft. L. Bildris, s. 77
Kernerepertoiret: 53 melodier + 15 Roskildemelodier = 68 melodier.

Gave fra Spar Nord
I oktober efterlyste Spar Nord i Roskilde
foreninger, som ville ansøge om støtte til at
styrke Roskildes kulturelle liv. Spillemandslauget
søgte om støtte til at hyre professionelle musikere
til at undervise os, så vores spil kunne få et løft.
Og minsandten: de bevilgede os 10.000 kr. til at
betale for gæstelærere og undervisere på vores
laugsaftener.
Fredag den 19. november mødte 13 af os frem i
Spar Nord Roskilde for at modtage beviset ved en
reception, hvor ni andre foreninger også mødte
frem for at modtage de milde gaver.
Vi indledte
begivenheden med
at spille tre numre med Jørgen Sten
som forspiller - inden
der blev uddelt
checks i maxistørrelse som
symbolske beviser
for værdigheden.
Og så hyggede vi os
med lidt snacks og
boblevand.
God jul og godt nytår
til alle fra Anders
Clausager, oldermand
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Roskilde Folkedanserlaug
Dobbeltbal
Lørdag den 26. februar med Jæ’ Sweevers og Mads Hansens Kapel
Guldaldersalen, Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde
Kl. 19.30
Entré: Under 30 år 100 kr. - over 30 år 150 kr. Billetter købes ved indgangen.
Alle er velkomne!
To af Danmarks bedste orkestre deles om at spille til dobbeltbal:

Jæ Sweevers spiller og formidler altid et bal med sønderhoningmelodier
fra Fanøs rige kulturarv.

Mads Hansens Kapel er et ungt og kreativt pust over den danske folkemusik, som har
fundet sammen om en fælles kærlighed til den danske traditionsmusik. Kendt for
deres fornyelse af denne og for deres gode dansemusik.
NB: Samme dag er der om eftermiddagen kursus i sønderhoningdanse samt
spillekurser i fanømusik, se næste side.
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Danse- og spillekurser i sønderhoning
Lørdag den 26. februar er der om eftermiddagen kursus i sønderhoningdanse samt
spillekurser i fanømusik (for alle instrumenter).
Sønderhoning-dansekursus
Instruktør Henrik Larsen fra Stevns
Kl. 13.30–16.50
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, 1., lokale 101, 4000 Roskilde
Hold nr. 1
Pris: 250 kr.
Fanø er et af de steder,
hvor der stadig danses
traditionsdans, når der
holdes fest. Sønderhoning
hedder denne fantastiske
dans. På dette kursus vil du
lære dansens specielle trin
og fatning. Du vil på denne
måde være 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".
Harmonika-spillekursus
Lærer: Ole Mouritzen fra Jæ’ Sweevers
Kl. 14.00–17.00
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, 1., lokale 107, 4000 Roskilde
Hold nr. 2
Pris: 250 kr.
Violin-spillekursus
Lærer: Peter Uhrbrand fra Jæ’ Sweevers
Kl. 14.00–17.00.
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, 1., lokale 108, 4000 Roskilde
Hold nr. 3
Pris: 250 kr.
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 kan du få at vide, hvad vi skal spille, men noderne skal blive hjemme.
Instrumentholdene samles først i lokale 108.
Til ballet om aftenen får kursisterne mulighed for at spille med i et dansesæt sammen
med Jæ’ Sweevers.
NB Alle instrumenter er velkomne (skriv hold 3).
Kursusbetaling:
Inden den 24. februar ved bankoverførsel til reg. nr. 1551, kontonr. 3358453.
Skriv holdnr., dit navn og telefonnr. Eller betal med MobilePay ved kursusstart.
Arrangør:
Kursusafdelingen i Roskilde Folkedanserlaug Lirum Larum
Jens Markvard Andersen, mobil 61 60 11 04.
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Folk Roskilde
Forårets arrangementer
Søndag 16/1: FolkeKons & Timber – er desværre AFLYST!
Søndag 6/2: Yellow House All-Star Band
Søndag 6/3: McGoldrick, McCusker & Doyle
Torsdag 17/3: Theessink & Møller – fejring af Folk Roskildes 50-års jubilæum
Torsdag 24/3: Dreamers’ Circus & Mynsterland
Der er endnu ikke noget fastlagt i april.
Men onsdag 18. maj har vi en danseaften med Fionia Folk Brothers.

Rødder, Fødder & Stemmer
FolkeRav
Det nye initiativ folkemusikcaféen FolkeRav i caféen på Gimle er nu godt i gang.
Kalenderen ser således ud:
Januar: tirsdag den 18. kl. 20.00-22.00
Her hedder det viseaften, hvor vi får besøg af Peter Marckmann og Jens Folkesanger.
Begge er meget dygtige visesangere, også med egne tekster, men alligevel ret
forskellige. Glæd jer til en nærværende aften.
Februar: tirsdag den 15.
Her fejrer vi Lirum Larums start for 50 år siden, og Poul Bjerager har samlet den
gamle Lirum Larum-gruppe til noget festligt. Det bliver en sjov og nok også nostalgisk
aften. Mere herom senere.
Marts: tirsdag den 15.
Folk Roskilde står for denne aften, der falder i samme måned, som Folk Roskilde
fejrer sit 50-års jubilæum. Mere herom senere.
April: tirsdag den 19.
Endnu ikke besluttet.
Maj: tirsdag den 17. kl. 19.30-21.30
Denne aften står Musikskolen for, og de har ”fri leg”. Inden da har et hold været på
Fanø for at snuse til folkemusikken der. Mere herom senere.
Med FolkeRav kan du tredje tirsdag i hver måned kl. 2022 få et indblik i forskellige dele af folkemusikkulturen
gennem musikalske oplæg. Efter oplægget vil aftenens
inviterede musikere indlede sessions, hvor folk er
velkomne til at deltage.
Formålet med konceptet er bl.a.:
* At udbrede kendskabet til folkemusik
* At have et hyggeligt sted at samles og spille/nyde
uformel folkemusik
* At møde de unge mennesker på Gimle
Følg med på de sociale medier for Rødder, Fødder & Stemmer, Folk Roskilde, Ild I
Gilden og Gimle (RROOTS-organisationerne) og se mere om denne begivenhed.
Venlig hilsen Mogens Toft Jensen, Rødder, Fødder & Stemmer
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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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Godt nytår!

