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Denne gang er der indlæg fra: 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Onsdagsdansen 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Folk Roskilde 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Roskilde Spillemandsstævne 
 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

 

Cd-indspilning 
 
På laugsaftenen i september havde vi besøg af en tekniker fra 

Copenhagen Mediecenter (Timeless recording). Han lyttede til 

vores spil med vor normale opstilling, hvor instrumenterne er 

blandet mellem hinanden. Efter at have lyttet til flere af vore 

melodier, kom han frem til følgende opstilling: 

- alle harmonikaer forrest i 1 eller 2 rækker 

- alle violiner på de næste rækker – stående og med 2.-stemmer 

samlet i en gruppe 

- fløjter bagerst i en gruppe  

- alle rytmeinstrumenter samlet i en gruppe – placeres så alle kan høre dem. 

Denne opstilling vil fremover være gældende, da den rummer flere fordele, bl.a.: 

- Alle kan se forspilleren/instruktøren, når harmonikaerne sidder ned, og alle øvrige står op. 

- Der kommer drive og liv i spillet, når violinerne står op. 

 

I forbindelse med indspilning af cd enedes man om at have en række øveaftener, inden vi går 

på, samt at optagelsen skulle ske i november. Med baggrund i dette ser planen ud som følger: 

- 1. øveaften tirsdag den 19. oktober kl. 19.00 

- 2. øveaften tirsdag den 9. november kl. 19.00 

- 3. øveaften tirsdag den 16. november kl. 19.00 

  

Alle aftener vil foregå på Kildegården i ROARS lokaler. 

 

Indspilningen vil ske weekenden den 27. og 28. november i Copenhagen 

Mediecenter, Sigurdsgade 39A, 2200 Kbh. N. 

 

Der vil være følgende betingelser for deltagelse: 

1. at man tilmelder sig til deltagelse senest den 10. oktober, tilmeldingen sker ved 

henvendelse til oldermanden direkte eller på tlf. 23 29 05 73. 

2. at man kan deltage i mindst 2 af øveaftenerne, dog helst alle 3. 

3. At man kan spille repertoiret – hvis problemer, så undlad at spille med på det stykke, 

man ikke er helt sikker på. 

 

Tirsdage til øvning er valgt, fordi Kristian og Morten begge kunne være med disse dage. 

 



Laugsaften den 6. oktober kl. 19.00 
 

På laugsaftenen øver vi nedenstående repertoire, som også vil danne grundlaget for cd-

indspilningen. Da Kristian er forhindret, vil Michael og Morten forestå spillet.  

Bemærk! 454 er reserveret af andre, så vi skal være i lokale 5. 

  

Repertoiret til laugsaftenen samt til Folkedanserlaugets opstartsbal lørdag den 

25. september kl. 20 er følgende: 

 

Roskilde Spillemandsmarch 

Fynsk Polka efter Alfred Larsen & Fløjte Niels 

Tomas Håårds Schottish 

Kristians Schottish 

Tosse Marens Totur 

Brøndums Hopsa 

 

Totakts Pols (Schlaraffenland) 

Totakts Pols (Aben hedder Joko) 

Ottetur fra Manø 

Den firkantede Sløjfe 

Hornfeldt 

Jacob Hansens Vals 

 

Kalenderfynbo/el. Pe’Broens Rheinlænder e/Oxbøl-brødrene 

Røragenvalsen – Familievals 

Hemmelig Sekstur 

Jødetur fra Mors 

Anglaise af Keld Nørgaard 

Svenske Anna’s Vals 

 

Får du e-Lirekassen? 

For at modtage Lirekassen på e-mail skal man have afleveret sin e-mail-adresse til Ellen 

Nørgaard, som er ansvarlig for spillemandslaugets adresseliste. Som nytilkomment medlem 

eller ved flytning: HUSK at oplyse navn, adresse og e-mail-adresse til Ellen på 

lauget.emailliste@gmail.com. 

 

Med venlig hilsen 

Oldermanden 

 

 

 

Onsdagsdansen 
 

6. oktober 

20.00 - 21.30 Frøberg 

21.30 - 22.30 Lauget spiller 

 

13. oktober 

20.00 - 20.30 Bunkespil 

20.30 - 21.30 Vanløsegruppen 

21.30 - 22.30 Egen Stemning 

 

20. oktober 

20.00 - 20.40 Bunkespil 

20.40 - 21.30 Kristians Mandagshold 

21.30 - 22.30 Kristian og Venner 

 

27. oktober 

20.00 - 20.40 Bunkespil 

mailto:lauget.emailliste@gmail.com


20.40 - 21.30 Optimisterne 

21.30 - 22.30 Streng MedVind 

 

Bunkespil: 

 

13. oktober (30 min.) 

Pe’ broens Rheinlænder - Nr. 6 Fynbo (Gammel Rheinlænder) - Schottish fra Idre - Sch. fra 

Bingsjö – Filibomvalsen - Uppsalapolskan (hambo) - Myldretid i Malmö (ef. Nils Andersson) - 

Kurts Engelska - Morten Larsen - Tellings Hopsa. 

 

20. oktober (40 min.) 

Ane Louises Fynbo - Nr. 4 Fynbo (Ølfynbo) - Solingsvalsen (Vals fra Boda) - John og Maries 

Brudevals - Schottish fra Barsebäck - Gammel Totur fra Vejle. 

Meget kort pause 

Myldretid i Malmö (ef. Nils Andersson) - Kurts Engelska - Den firkantede Sløjfe (Himmerland) – 

Korsfirtur - Lars Kusk Firtur - Trads’s Hopsa. 

 

27. oktober (40 min.) 

En hjemlandspolka (Fædrelandspolka) - Svensk Annas Vals - D-durspolska (hambo) - 

Myldretid i Malmö (ef. Nils Andersson) - Kurts Engelska - Hemmelig sekstur. 

Meget kort pause 

Vagns Schottish - Den firkantede Sløjfe (Himmerland) – Korsfirtur - Oldemors Firtur - Engelsk 

Kvadrille - Anglaise af Keld Nørgaard. 

 

Melodivalg: Kirsten Møbius og Jørgen Sten Andersen  

Forspiller: Jørgen Sten Andersen  

 

Månedens melodier (2-pars engelsker): 

Kurts Engelska (ny melodi) - Myldretid i Malmö (ef. Nils Andersson). 

Alle melodier kan ses og høres på Folkets Hus hjemmeside www.spillefolk.dk, se under: 

Nodesamling - Find noder – Repertoirelister - Roskilde Spillemandslaug. 

 
 
 

 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

 

Opstartsbal 
 

Lørdag d. 25. september 

 

Kl. 20-23.30 på Kildegården 

med Jensen & Bugge. 

 

Roskilde Spillemandslaug spiller 

kl. 20-21. 

 

Traditionen tro er der spisning 

med medbragt mad til fællesbord 

kl. 18-20, 

samt mulighed for at synge en 

enkelt vise efter maden inden 

dansen. 

 

Entré 60 kr., medlemmer 50 kr.  

Kristian Bugge og Mette Kathrine Jensen 

 

 

http://www.spillefolk.dk/


Hedeboholdet – Hjemstavnsforeningen – Roskilde Folkedanserlaug (Lirum Larum) – Ramsø 

Folkedanserforening & Spillemandslaug afholder: 

 

FÆLLESBAL 
 

Lørdag den 20. 

november 

kl. 19.30 

Østervangsskolen, 

Astersvej 15 

 

Musik: 

* Ramsøspillemændene 

(foto t.h.) 

* Gunnar, Grethe og Leif 

* Roskilde Spille-

mandslaug 

 

Instruktion: 

Helle Larsen og Mette 

Lukasiewicz. 

Der vil også være dans 

uden instruktion. 

 

 

Spisning: Fællesbuffet kl. 18.00 af medbragte retter. Vin, øl og vand kan købes i baren. 

 

Entre: kr. 60, inkl. kaffe og kage. 

 

 

 

 

Folk Roskilde 
 

 
 

”Leaving Denmark” 
 
Ian McCalman – Nick 
Keir – Stephen Quigg 
 

Afskedsturné 
efteråret 2010 
 
The McCalmans afskedskoncert 

Torsdag d. 30. september kl. 20 

Hotel Prindsens Guldaldersal, 

Algade 13  

 

Entré 175 kr. + evt. gebyr 

Studerende + under 25: entré 90 kr. 

Forsalg www.roskildebilletten.dk  

Evt. rabat udbetales v. døren. 

 

 

Det vil være med blandede følelser, at Folk Roskilde inviterer til denne koncert med den 

herlige, skotske trio The McCalmans. Gennem næsten 50 år har gruppen været at finde på 

http://www.roskildebilletten.dk/


musikscener over hele Europa, og siden de første gang optrådte i Danmark, har vi i Roskilde 

mange gange haft fornøjelsen af deres flotte harmonier, deres store musikalitet og deres 

herlige humor. De optrådte for første gang i Lirum Larum folkemusikklub i 1974, hvorfra der er 

bevaret en live-optagelse, som man kan finde en sang fra på cd’en i bogen Lirum Larum – Lys 

på Rødderne. 

D. 30. september bliver det så sidste chance for at høre The McCalmans i Roskilde. De 

tre gæve gutter har besluttet, at det nu skal være slut med turnélivet – dette gælder i hvert 

fald for Ian McCalman, der er det eneste oprindelige medlem af trioen. Han har besluttet at gå 

på pension! Gruppens andre 2 medlemmer, Nick Keir og Stephen Quigg, har begge 

solistkarrierer, som vi fremover kan glæde os over – med McCalmans er det absolut sidste 

chance. 

The McCalmans bliver i folkemunde kaldt "The Macs". Trioen har henrykket det danske 

publikum med deres sange siden 1966, hvor de for første gang optrådte i Danmark. 

Guitarer, mandoliner, mundharper, sang og skotsk folketradition. Den trestemmige 

harmonisang, der kan bære både med og uden instrumenter, er klasse, og de leverer 

forrygende introduktioner til numrene. 

The McCalmans har gennem tiderne modtaget flere priser, bl.a. Folkemusikprisen i 

Skagen 2005 og Scots Trad Music Award for Best live Act i 2006. Derudover har gruppen, med 

de varierende besætninger, udgivet et væld af albums. 

Da en aften i selskab med The McCalmans hurtigt bliver vanedannende, er der mange 

spillesteder, der gang på gang har McCalmans på plakaten, men heldigvis har Folk Roskilde 

været blandt de scener, som gruppen gerne vil levere en farvelkoncert til! Kom og vær med til 

at tage afsked med en epoke i Guldaldersalens nostalgiske rammer! 

The McCalmans er sjove, seriøse, bund-musikalske, professionelle, talentfulde, 

underholdende og uovertruffent dygtige – hver gang – og de vil blive savnet! Koncerten d. 30. 

september er den allersidste chance for at opleve den skønne og humoristiske trio live i 

Roskilde - så det er bare om at komme af sted! 

Verden bliver ikke den samme, når den sidste tone på denne tur er klinget ud. Men så 

har vi alle de dejlige koncerter at tænke tilbage på. 

 

 

Spændende musikalsk 
møde på 
Spil Dansk Dagen 
 

Torsdag d. 28. oktober kl. 20 

Gimle, Helligkorsvej 2 

 

Entré 100 kr. 

Forsalg www.roskildebilletten.dk: 

117 kr. inkl. gebyr 

Arr.: Gimle og Folk Roskilde 

  

 

Torsdag den 28. oktober 2010 er en ganske særlig dag for musikken i Danmark. Det er 10. år i 

træk, at Spil Dansk Dagen løber af stablen med masser af dansk musik på uddannelses-

institutioner, arbejdspladser, spillesteder og i radio og tv. Men samtidig er det også dagen, 

hvor den store internationale roots- og verdensmusik-expo, Womex, starter op i København. 

Gimle og Folk Roskilde har i år valgt at samarbejde om at fejre Spil Dansk Dagen. Det 

sker på Gimle, hvor mødet mellem Spil Dansk Dagen og Womex markeres af den danske 

guitarist Pierre Dørge, keyboardspilleren Irene Becker og saxofonisten Morten Carlsen (foto 

ovenfor). 

De har siden 1971 rejst over det meste af verden - dels som trio, men også som en del 

af The New Jungle Orchestra - med deres helt unikke blanding af jazz og verdensmusik. 

Publikum må være forberedt på en lang musikalsk rejse – et sælsomt krydstogt med intense 

rytmer og melodier fra world, dada-jazz, futu, Balkan, Østen, Fyn, Bali, Afrika og Grønland 

m.m. 

http://www.roskildebilletten.dk/


Dørge, Becker & Carlsen har inviteret den tyske kvintet 

Di Grine Kuzine (foto t.h.) fra Berlin til at mødes til en fælles 

koncert. De to bands har aldrig spillet sammen før, men 

mødes for første gang om morgenen på Gimle, hvor de spiller 

en morgenkoncert for store skolebørn, og i løbet af dagen 

jam’er de sig frem til et fælles repertoire, som kommer til at 

danne grundlaget for koncerten samme aften. 

Di Grine Kuzine er et sandt Berlinerband, de startede ud 

i 1993 som et ægte klezmer/balkan-band, men har siden 

indarbejdet indtryk fra latin, ska, surf og pop i deres musik – 

som det i øvrigt fremgår af deres seneste album, Berlin 

Wedding. 

“Vi spiller musik, som på én gang er nutidig og tidløs – 

musikken afspejler vores daglige liv og dagligdag. Vi kommer 

jo ikke fra en eller anden lille landsby et sted i Østeuropa. Vi 

er fra Berlin, og vi har i løbet af årene set, at Berlin inspirerer 

folk fra hele verden, så vi vil gerne fortælle historien om 

vores by.” 

Når danske Dørge, Becker & Carlsen og tyske Di Grine   

Kuzine går sammen i en fælles koncert på Spil Dansk Dagen, bliver der tale om et helt unikt 

musikalsk møde mellem to af Nordeuropas bedste roots- og verdensmusikorkestre – et møde, 

man ikke må gå glip af. Vi ses! 

 

Dørge, Becker & Carlsen er: Pierre Dørge: el-guitar; Irene Becker: keyboard; Morten Carlsen: 

saxofon. www.myspace.com/dorgebeckercarlsen 

Di Grine Kuzine er: Alexandra Dimitroff: vocal, accordion; Snorre Schwarz: drums, vocal; 

Sebastian Kunzke: tuba; Martin Gerwig: trumpet, vocal; Stefan Fräntzel: clarinet, sopranosax, 

vocal. www.myspace.com/kuzine og www.kuzine.de  

Spil Dansk Dagen: www.spildansk.dk 

Womex: www.womex.com 

 

 

Sæt også X ved: 
 

Lørdag d. 13. november: Dissing & Las Band 

Torsdag d. 2. december: Phønix 

Lørdag d. 22. januar: Kætter Kvartet – Ten Years After! 

 

www.folkroskilde.dk  

 

 

 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

 

 

Vi har startet mange nye hold i september måned, men her kan I 

se, hvad vi har af weekendkurser og foredrag i oktober: 

http://vuptiweb.dk/lirumlarum.aspx 

 

Musikaftenskolen Lirum Larum 

Mette 

 

 

 

http://www.myspace.com/dorgebeckercarlsen
http://www.myspace.com/kuzine
http://www.kuzine.de/
http://www.spildansk.dk/
http://www.womex.com/
http://www.folkroskilde.dk/
http://vuptiweb.dk/lirumlarum.aspx


Roskilde Spillemandsstævne 
 

 

Opstartsmøde 
 

Efter et veloverstået 

stævne begynder vi så 

småt at tænke på næste 

års stævne, som bliver 

det 36. i rækken. Det 

afholdes lø.-sø. d. 6.-7. 

august. 

 

Der er opstartsmøde 

tirsdag d. 5. oktober 

kl. 19.30 på Kildegården.  

 

Kom med dine gode ideer 

- kom hvis du har lyst til 

at være med til at skabe 

næste års stævne. Alle er 

velkomne! 

 

Ingen tilmelding, bare 

mød op. Evt. nærmere 

 
                                Fra årets stævne. 

info hos koordinator Hans Ivar, hic@ude.nu eller 21 22 45 93. 

 

Mange hilsener, 

den gamle stævnegruppe 

 

 

 

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

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Roskilde Spillemandslaug 

 Onsdagsdansen 

 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Roskilde Spillemandsstævne 

 Fællesmødet 

 

e-Lirekassen indeholder alene indlæg fra ovenstående foreninger/aktiviteter. Eventuelle indlæg 

fra medlemmerne af disse foreninger skal fremsendes til formanden/oldermanden i 

pågældende forening senest den 5. i måneden inden indlægget ønskes bragt. 

 

e-Lirekassen udsendes til medlemmerne af Roskilde Spillemandslaug, Roskilde 

Folkedanserlaug og Folk Roskilde. 

 

e-Lirekassen udsendes for alle måneder pånær juli og august. Den udkommer ca. den 20. i 

måneden før. 

Udsendelse: Lene Buch Hansen 

Redaktør: Iben G. Nissen 

 

Se også www.lirumlarum.dk 

 

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

 

http://www.lirumlarum.dk/

