
DOBBELTBAL 2023, LØRDAG d. 18. MARTS Kl. 19.30 i 

Guldaldersalen, Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde 

Dans til Jæ Sweevers og KontradansOrkestret  
To af landets vigtigste traditionsorkestre deles om at spille til Dobbeltbal 

Entre: Under 35 år 75,- kr. og over 35 år 150,- kr.  
Guldaldersalen åbner kl.19.00 

  

 

 

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

kulturarv og den levende kulturarv der har været i ubrudt brug siden 1750. 
Orkestret består af Jens Mouritzen, Ole Mouritzen, Peter Uhrbrand og Kirstine Uhrbrand 

 

 

 

KontradansOrkestret leverer et gedigent bal med gammel traditionel dans og musik 

fra Roskilde/Lejreegnen. Stærk musik. Skønne pardanse, kontradanse, familiedanse m.v. – lige til at 

gå til. Folk fra orkestrets forsøgskvadrille er med på gulvet. 

Orkestret består af Poul Bjerager, Anna Egholm Pedersen, Bjarne Lund, Peter Eget og Al Damlund 

Se endvidere nedenstående kursusprogram. 

Alle er velkomne 

 Arrangør: Roskilde Folkedanserlaug – Lirum Larum/Støttet af Roskilde Kommune 

 



 

SØNDERHOKURSER I ROSKILDE LØRDAG d. 18. marts 2023 

  

DANS - Sønderhoning dansekursus 

Instruktør: Henrik Larsen Stevns tlf. 40836585, Musik til dans er ved Kirstine og Dorte Uhrbrand 

Hold nr. 1. Kl. 13:30 – 16.50 d. 18. marts 2023. Pris for undervisning kr. 250 

Sted: Musikkens Hus, lokale 101, 1. sal, Kildegården 6, 4000 Roskilde 

 

Betaling, inden d. 15. marts: Ved bankoverførsel Reg. nr. 1551 Kontonr. 3358453 og skriv holdnr. 

og dit navn. Der kan også betales med MobilePay ved ankomst. 

 

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 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 "Sønderho-sæt". 

  

 

SPILLEKURSER  

På disse 2 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 du kan få at vide, hvad 

vi skal spille en uge før, men noderne skal blive hjemme. Vi samles alle først i lokale 108. 

 

VIOLIN m.v. - Sønderhoning spillekursus  
Lærer: Peter Uhrbrand 

Hold nr. 3. Kl. 14:00 – 17.00 d. 18. marts 2023. Pris for undervisning kr. 250 

Sted: Musikkens Hus, lokale 108, 1. sal, Kildegården 6, 4000 Roskilde 

Til ballet får spillekursister mulighed for at spille med i et dansesæt. Andre instrumenter er 

velkomne. Vi ses i lokale 108. 

 

Betaling, inden d. 15. marts: Ved bankoverførsel Reg. nr. 1551 Kontonr. 3358453 og skriv holdnr. 

og dit navn. Der kan også betales med MobilePay ved ankomst. 

 

  

HARMONIKA - Sønderhoning spillekursus 

Lærer: Ole Mouritsen 

Hold nr. 2. Kl. 14:00 – 17.00 d. 18. marts 2023. Pris for undervisning kr. 250 

Sted: Musikkens Hus, lokale 109, 1. sal, Kildegården 6, 4000 Roskilde 

Til ballet får spillekursister mulighed for at spille med i et dansesæt. Vi ses først i lokale 108. 

 

Betaling, inden d. 15. marts: Ved bankoverførsel Reg. nr. 1551 Kontonr. 3358453 og skriv holdnr. 

og dit navn. Der kan også betales med MobilePay ved ankomst. 

  

 

Arrangør: Kursusafdeling i Roskilde Folkedanserlaug – Lirum Larum 
Mobil: 61601104 Jens Markvard Andersen 

  

  

 


