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

19.
26.

Onsdagsaften
Onsdagsaften

FEBRUAR
Onsdag

2.

Onsdagsaften
Laugsaften
Onsdagsaften
FolkeRav - evt. - se side 7
Onsdagsaften
Onsdagsaften

Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

9.
15.
16.
23.

Spillemandslauget
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.

Corona - de nyeste regler
Vi kan nu igen genoptage vores onsdagscafé og andre
foreningsaktiviteter!
Regler, som vi plejer at følge:
Vi skal fortsat passe på os selv og hinanden - holde
afstand - spritte af. Orkestrene spiller stadig pardanse,
og vi anbefaler at få foretaget kviktest/pcr-test maks.
48 timer før, vi mødes.
De nyeste coronaregler for foreninger pr. 16. januar
er:
Vedr. coronapas: Udøvende/deltagende dansere og
musikere skal ikke vise coronapas ved indendørs foreningsaktiviteter.
Vedr. mundbind: Som hovedregel skal der bruges mundbind, men ved udøvelse af
dans og spil må mundbind fjernes. Dette gælder også, når vi sidder ned. Dvs. at vi
har mundbind på, indtil vi er på plads.
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Skulle der komme nye regler, der har betydning for medlemsaktiviteter, udsendes
ændringerne i mail til spillemandslaugets og folkedanserlaugets medlemmer.
Venligste hilsener
Anders Clausager, oldermand Roskilde Spillemandslaug
Jens Markvard Andersen, formand Roskilde Folkedanserlaug
Birthe Hansen og Kurt Johan Nielsen, onsdagskoordinatorer

Program
2.2.
19.15 Danseundervisning ved Henrik Larsen i dansene Bette Mett’ og Russeren, musik
ved Karen Brodersen
20.30 Roskilde Spillemandslaug
9.2.
19.15 Bunkespil, forspillere Marianne og Dorthe
20.00 Vanløse almindelige Danseorkester
16.2.
19.15 Bunkespil, forspiller Jørgen Sten
20.00 StrengMedVind
21.00 MedVindDuo
23.2.
19.15 Bunkespil, forspiller Lise
20.00 Udspil
20.45 Jørgen og Lene
Onsdagsvært i februar: Mette Vedfelt, vedfelt.2014@gmail.com
Bunkespil
9.2.
Forsberg - Rideranke - Sdr. Nærå - Martin Eggen - Lyø schottish - H-mol schottish Helge Sørensen.
Pigernes fornøjelse - Flyv og skub kontra - Furubom - Vigers polska - Den store
hamborger - Trippevals - Karens vals - Polka i G.
16.2.
Nedenstående 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.
Som I kan se, er listen den samme som i januar. Jeg ved jo ikke i skrivende stund,
om vi kan spille i januar. Og hvorfor smide en god spilleliste på gulvet? Så derfor – og
så er jeres øvning jo heller ikke spildt! Og kommer vi til at spille det samme to gange,
kan det være, at anden gang bliver bedre end første. Hvem ved!
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.
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23.2.
1. sæt: Oksbøl polka - Kalenderfynbo eller den lille hamborger - Skottish fra Højby Kom til mig om natten - Vals etter Martin Eggen - Trads’ hopsa.
2. sæt: Solen den vækker op - Søren Fogeds styk' - Kakkelovnen - Rask
sønderhoning, Oh de kvindfolk.
3. sæt: Niels Jørgensens polka - Vals fra Sønder Nærå - D-durspolska - Skinnbracka
med lurku - Hopsa af Helge Sørensen.

Onsdagsværter i foråret
Marts
April
Maj

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

jsa@jyllingesyd.dk
kurtjohannielsen@gmail.com
kirmei@mail.dk

Roskilde Spillemandslaug
Laugsaften onsdag den 2. februar
Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første
onsdag i hver måned (september-maj) kl. 18.00 i Musikkens Hus.
Denne laugsaften bliver med fokus på andenstemmer, men også med tid til
sammenspil som sædvanligt!
Første halvdel af aftenen deler vi os op i mindre grupper. Anden halvdel samles vi og
spiller det, vi har øvet, sammen.
Hvis man ikke har lyst til at lære 1-2 andenstemmer, melder man sig alligevel til en
gruppe og spiller så bare førstestemme. Ellers vælger man en gruppe med de ønskede
andenstemmer ved at sende en mail (senest en uge før) til Marianne Waarkjær på
mwaark@gmail.com. Man vil så få tilsendt de pågældende noder (hvis de findes)
inden laugsaftenen – der er dog ingen øvetvang!
Program:
Kl. 18-19.15
Vi deler os op i grupper:
1. gruppe øver alle de valgte melodier uden andenstemme med Peter Eget.
2. gruppe med Lise lærer andenstemme til Pastor Kaj og D-durs polska.
3. gruppe med Jørgen lærer andenstemme til Karens vals og Svensk Annas vals.
4. gruppe med Dorthe lærer andenstemme til Fædrelandspolka og Niels Jørgensens
polka.
5. gruppe med Marianne lærer andenstemme til H-mol schottish og Trippevals efter
Christoffersen (KD side 23).
Hvis man ikke vil lære andenstemmer, melder man sig bare til en af grupperne og
spiller førstestemme.
Kl. 19.30-20.30
Spiller vi allesammen melodierne sammen og øver videre på resten af aftenens
spilleprogram, som er:
Niels Jørgensens polka – Pastor Kaj – Svensk Annas Vals – Trippevals (KD s. 23) Raaby Hopsa - En fædrelandspolka - Russeren - Bette Mett’ - Böl Olles Schottis Skipper schottis - Karens vals – nr. 6 Fynbo eller gammel rheinlænder - D-durspolska
- Vigers Polska – Niels Johnsens Mazurka – Mazurka e. Levi Vilsen - Frøens hopsa.
Kl. 20.30-21.30 Vi spiller til dans.
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Generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag den 12. 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.

Spillekurser i sønderhoning
Dobbeltballet samt spille- og dansekurserne i sønderhoning, som var annonceret til
lørdag den 26. februar, er flyttet til lørdag den 19. marts! Se nærmere under
folkedanserlaugets indlæg her i Lirekassen.

Roskilde Folkedanserlaug
Generalforsamling
Hermed indkaldes til generalforsamling vedr. regnskabsåret 2021 lørdag den 12.
marts kl. 15 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. sal, 4000 Roskilde.
Dagsorden i h.t. vedtægterne:
* Valg af ordstyrer
* Godkendelse af dagsorden
* Formandens beretning til debat og godkendelse
* Kassererens beretning til debat og godkendelse
* Indkomne forslag og debat
* Valg af formand, lige år (Jens modtager genvalg)
* Valg af kasserer, ulige år (Kate, ikke aktuelt i år)
* Valg af bestyrelsesmedlemmer (Kåre Fog, Tine Bruun og Roar B. Nielsen modtager
genvalg)
* Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor Carsten Rygner modtager genvalg)
* Eventuelt
Medlemmerne opfordres til at sende forslag skriftligt til debatten samt til beslutning
på generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden senest den 18. februar på
jensmarkvardandersen@outlook.dk eller ved brev til Jens Markvard Andersen,
Hyrdeengen 245, 2625 Vallensbæk.
Vi opfordrer vores medlemmer til at møde talstærkt op til generalforsamlingen og
håber, at mange har lyst til at medvirke ved debatten.
Venligste hilsener fra os alle fem i bestyrelsen - Jens Markvard Andersen, formand

Dobbeltbal
NB: Dobbeltballet med Jæ’ Sweevers og Mads Hansens Kapel på Hotel Prindsen er
flyttet til lørdag den 19. marts!
Sted: Guldaldersalen på Hotel Prindsen, Algade 13.
Tid: Kl. 19.30
Entré: Under 30 år 100 kr. - over 30 år 150 kr. Billetter købes ved indgangen.
To af Danmarks bedste orkestre deles om at spille til dobbeltbal:
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Jæ Sweevers (t.v.) spiller sønderhoningmelodier fra Fanøs rige kulturarv.
Mads Hansens Kapel (t.h.) er kendt for deres fornyelse af den danske folkemusik og
for deres gode dansemusik.
NB: Samme dag - lørdag den 19. marts - er der om eftermiddagen:

Danse- og spillekurser i sønderhoning
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 (for alle instrumenter)
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 17. marts 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
McGoldrick, McCusker & Doyle (UK, IRL)
Søndag den 6. marts kl. 19.30
Gimle, Helligkorsvej 2
Billetter i forsalg: www.gimle.dk 150 kr. + gebyr
Billetter v. døren: 175 kr. - kontant eller MobilePay
Ungepris: 50 kr.

Michael McGoldrick, John McCusker og John Doyle - den keltiske folkemusiks
legendariske triumvirat af musikalske legekammerater - mødtes første gang, da de
var teenagere, og de har kendt hinanden i et kvart århundrede.
Deres triosamarbejde voksede ud af BBC’s årlige Trans Atlantic Sessions, hvor de alle
er faste bestanddele, og de har nu turneret i ti år.
Koncerten i Folk Roskilde er blevet udsat to gange. Nu håber vi på, at det lykkes!

Forårets andre arrangementer
NB:
Koncerten med Yellow House All-Star Band,
som var planlagt til søndag 6/2, er flyttet til
søndag den 11. september.
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.
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Rødder, Fødder & Stemmer
FolkeRav
Februar: tirsdag den 15. kl. 20-22
Desværre gør corona det umuligt, at den gamle Lirum Larum-gruppe kan mødes og
øve sang og spil inden da. Den oprindelige plan med at fejre Lirum Larums start
denne aften er derfor aflyst, men fejringen bliver i stedet søndag den 19. juni i Sct.
Hans Have (se nedenfor).
Vi holder det lidt flydende, om der bliver FolkeRav i februar, men følg med på de
sociale sider.
Marts: tirsdag den 15. kl. 20-22
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. kl. 20-22
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.
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.

Folkemusik i Sct. Hans Have
Søndag den 19. juni holder vi en stor folkemusikfest i Sct. Hans Have kl. 11.0017.00. Programmet er ikke endeligt endnu, men vi samler Lirum Larum-gruppen, vi
inviterer bands, og der bliver intime scener i haven/drivhuse med koncerter, sang,
buskspil, og der bliver et dansegulv.
Reserver dagen allerede nu.
Mogens Toft Jensen
Rødder, Fødder & Stemmer

8
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

