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Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 

 Roskilde Folkedanserlaug 
 Musikaftenskolen Lirum Larum 

 Folk Roskilde 
 
SEPTEMBER 

Onsdag 6. Laugsaften Spillemandslauget 

Søndag 10. The Spooky Men's Chorale Folk Roskilde 

Onsdag 13. Onsdagsaften  

Torsdag 14. Greg Russell & Ciaran Algar Folk Roskilde 

Onsdag 20. Onsdagsaften  

Lørdag 23. Åbningsbal Folkedanserlauget 

Onsdag 27. Onsdagsaften  

 
 

Onsdagsaftener 
 
Sted: Kulturhuset Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 101 (1. sal, elevator i 

bygningens vestende). Tid: 19.30-22.00. Fri entré. Salg af drikkevarer og kage til 
rimelige priser. Alle er velkomne - både i bunkespillet (fællesspillet) og på 
dansegulvet, med eller uden dansepartner, med eller uden erfaring. 

 
6.9. 

Ingen onsdagsaften. 
 

13.9. 
19.15 Velkomstdrink  
19.30 Bunkespil: Fynsk Polka, Barsebæk sch., Fanny Power, Gl. Totur Vejle, Ottetur 

fra Mandø, Den toppede høne, Vals fra Sønder Nærå 
20.00 Sirenerne 

21.00 OlgaPolka 
 
20.9.  

19.30 Bunkespil: Peder Phøl, Præmiewhist, Du har så kønt et øje, Galopkontra, Den 
runde sekstur, Jødetur fra Mors, Helges hopsa 

20.00 Franske danse 
21.00 De Finn-urlige 
 

27.9.  
19.30 Bunkespil: Fynsk polka, Skomagerfar, Jakob Hansens vals, Hemmelig sekstur, 

Hamborg/Polka sekstur, Hambo på Logan 
20.00 Piraterne 
21.00 2 af hver 

 
Rigtig god fornøjelse ønsker Birgit, Karsten, Knud (forspiller) og Mette 
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Onsdagsværter i efteråret 

Oktober Jette Roed Rasmussen, tlf. 41 44 58 30, og Ernst Colding, tlf. 25 72 12 04 
November Karen Louise Christiansen, ckarenlouise@gmail.com, tlf. 23 67 63 13, og 

Ulla Billesbølle 
December Folkedanserlauget v. Jens Markvard, tlf. 43 62 12 13 

Mvh. onsdagskoordinatorerne Birthe og Kurt, kurtjohannielsen@gmail.com 
 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 6. september 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 

onsdag i hver måned (sep.-maj) på Kildegården kl. 18.30-22.00. 

Vi gennemgår det repertoire, vi skal spille til åbningsballet på Østervangsskolen lørdag 
den 23. september – og går i dybden med de melodier, der trænger mest. 
Maren Hallberg er aftenens underviser.  

Aftenens forløb er: 
18.30 – 19.30 Vi øver aftenens program  

19.30 – 19.35 Meddelelser 
19.35 – 20.00 Pause med kaffe og brød til. Der er også øl og vand. 

20.00 – 20.15 Gennemgang af Månedens genopfriskning: A. P.s Ottemandsdans  
20.15 – 21.30 Vi øver videre 

Spilleprogrammet til aftenen er: 

1. sæt: Drengenes Marsch - Den skæve - Lyø brudevals - Oldermandens Schottish - 

Den røde lue, Himmerland 
2. sæt: Vidars Polka – A. P.s Ottemandsdans - Rask Kontra - Jødetur fra Mors - 
Skæve Thorvald  

3. sæt: Bette Mand i Knibe - Den halve kæde - Sekstur på række - Anglais af Per 
Svensson - En gammel hopsa 

4. sæt: Ingers Brudvals - Schottis från Luleå - Vigers polska - Karens Vals 
Reservesæt: Søren Fogeds styk' - Kællingen - Fisken ligger på hviden sand - Oh, 
kunne du mit hjerte se - Rask sønderhoning, Oh de kvindfolk 

Noderne findes på Spillefolk.dk  
 

Udespil 
Lauget skulle have spillet til landsstævnet KØST2007 på Køge Havn den 25. juli – det 

blev aflyst på grund af regn …  
Men så fik vi da spillet af hjertens lyst til Spillemandsstævnet 4.-6. august - på 

gågaden, på Stændertorvet og på Østervangsskolen. 
 

Kommende udespil:  
Åbningsballet lørdag den 23. september kl. 19.30-20.30 på Østervangsskolen (se 
annoncering her i Lirekassen under Folkedanserlauget). 

Jørgen Sten Andersen er forspiller. Repertoiret er det, vi har øvet på laugsaftenen den 
6. september. 

Gladsaxe Folkemusik Festival lørdag den 28. oktober på Telefonfabrikken, 
Gladsaxe kulturhus. Tidspunkt er på vej.  

Spil Dansk Ugen, uge 44. Onsdagscafeen den 1. november bliver med både 
traditionel og nykomponeret dansk musik og annonceres som en del af Spil Dansk 

Ugen. Så håber vi at se nogle nye ansigter. 

mailto:ckarenlouise@gmail.com
mailto:kurtjohannielsen@gmail.com
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Optimisterne 

Tak til Judith! Efter lang tids overvejelse har Judith besluttet at holde pause fra 
Optimisterne. 

Judith har deltaget aktivt i 16 år som igangsætter, har holdt styr på ”tropperne”, 
arrangeret særlige arrangementer for Optimister og hjulpet nye medlemmer af lauget 

i gang. Stabilt og stille har hun stillet op og trukket læsset. Kort sagt, Judith har 
været en kæmpe frivillig arbejdskraft, som har gjort en forskel for os alle. Tak, Judith. 
Nu må vi alle acceptere, at du er menigt medlem af Optimisterne, og vi glæder os til 

at spille musik med dig. Det er tid til, at du kan nyde, at andre står i spidsen, og til at 
du kan finde violinen frem og komme og spille med os. 

Fremtiden: Optimisterne mangler nu en, der vil lede processen: ”Hvad gør vi nu?” Vi 
taler sammen og finder en dag, hvor vi kan brainstorme. Derfra laver vi struktur, 
planlægger og løfter i flok. 

Lise Bergsøe, oldermand 

 
 

Brev fra RejseOrkestret 

Kære Roskilde-folk 

RejseOrkestret har efter næsten 40 år besluttet at lægge op.  

Vi har i orkestret hver især brug for og lyst til at udfolde os på andre felter og nye 
måder - og er nået frem til, at tiden er inde nu. 

Gennem årene har vi været med til at sætte mange skibe i søen her i Roskilde. 
Med skiftende besætninger og mere eller mindre stabil kurs har det været både 
spændende og livgivende for os at bidrage til folkemusiklivet og få en masse gode 

oplevelser sammen med jer. 
Tak for jeres opbakning! Vi ønsker jer alle god vind, godt spil og god dans i Lirum 

Larum-miljøet! 

Kærlig hilsen 

RejseOrkestret (1979-2017) 
 

 
 

De to billeder viser RejseOrkestret ca. 1981 og ca. 2011. 

 
 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Tak for sommerens Roskilde Spillemandsstævne 
En stor tak til alle, der har medvirket til, at Roskilde Spillemandsstævne 2017 blev så 
stor en succes. Det var f.eks. rigtigt set, at Spillemandsmessen skulle opleves og 

høres søndag formiddag. Tak til Stævnegruppen. 
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Tak for sommerens Havnedans 
En stor tak til Knud Kristiansen, der styrede musikerne og dansen ved 
Vikingeskibsmuseet. Alle trodsede dette sommerhalvårs forblæste og til tider lidt 
regnfulde onsdagsvejr. Den gode energi i musik og dans holdt virkelig regnen på 

afstand. Tak Knud for din store musikalske indsats ved disse aftener. Det, du her står 
med, er helt unikt. Vi kommer gerne igen til næste sommer. 
 

Onsdagsdansen 
Den 13. september er første danseaften på Kulturhuset Kildegården, lokale 101, 1. 
sal, med dans fra kl. 19.30 til kl. 22. 
Roskilde Folkedanserlaug er vært for onsdagsaftenerne i december. Har du ønsker 
eller forslag til dans eller til et orkester m.v. til vores program, så skriv eller giv os et 

praj inden udgangen af oktober. 
 

Praktisk hjælp den 23. september  
Dorte Sandal vil i den kommende tid kontakte jer for at hverve hjælpere til åbnings-

ballet den 23. september (se næste side) - kagebagning, bordopstilling, barvagter, 
kaffebrygning samt at tage imod betaling ved indgangen. Vi håber, at alle hjælper 

med at rydde op efter ballet. Yderligere info om vagterne fås hos Dorte. 
 

 
Nye dansere 
Jeg håber, at temaet for årets onsdagsaftener bl.a. 

bliver inkludering af nye og nyere dansere. Vi skal alle 
medvirke til, at de nye dansere kommer med i dansen 
på Kildegården. De kan måske have et ønske om et 

råd fra de erfarne dansere. 
Vi håber, at mange vil invitere nye dansere og 

interesserede personer med til onsdagsaftenerne. De 
vil være velkomne. 

Jens Markvard Andersen 
 

 
 

 

Nyt samarbejde med unge fra folkemusikmiljøet i Roskilde 

På Folkedanserlaugets generalforsamling i år blev der talt om, hvordan vi får flere 

yngre dansere til vores forening. Vi, Dorte Sandal og Birgit Møldrup, havde forinden 
drøftet flere ideer igennem, så vi påtog os den opgave at afsøge muligheder for, på en 

ny måde, at tiltrække yngre til Lirum Larum og folkemusikmiljøet i Roskilde. 

Da den nye folkemusikfestival i Kamstrup - Ild i Gilden - med Mark Langer som 

initiativtager annonceredes i maj, kontaktede vi ham og luftede vores ønsker og ideer 
vedr. samarbejde. 

De første samarbejds- og planlægningsmøder er nu en realitet. Vores samarbejds-
forum består foreløbig primært af Mark Langer, Dorte Sandal og Birgit Møldrup. 

Vi informerer jer løbende om vores samarbejde, ideer og konkrete arrangementer, og 
vi har allerede nu planer om at arrangere et par folkemusiklørdage i løbet af efteråret 

og vinteren. Vi har valgt at afholde det på INSP!, som er et neutralt sted for både 
yngre og ældre. Folkemusikdagen får følgende indhold: Workshops for musikere og 

dansere. Koncert ”med smæk på” med dansegulv. Fælles jam og dans. 
Vi kan desværre først offentliggøre datoen i næste nummer af Lirekassen.   

På samarbejdsgruppens vegne - Birgit Møldrup                  
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Åbningsbal med 3 orkestre 

Lørdag den 23. september i festsalen på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 
Roskilde. Program: 

Kl. 18.00 spisning af de medbragte retter til fællesbordet. Herunder opfordres alle til 
at kvæde en vise eller synge en sang. Medbring eget bestik m.v. 

Kl. 19.30 Dans til Roskilde Spillemandslaug 
Kl. 20.30 Dans til orkestret De 4 Cigarer, som er Tove de Fries (violin), Malene D. 
Beck (klaver), Lilian Vammen (harmonika) og Gitte Vammen (klaver). 

Der bliver en enestående aften med folkedans til nogle af Danmarks bedst spillende 
folkemusikorkestre. Salg af drikkevarer, vin, kaffe og kager. Entré 70 kr. 

 

 
 
De 4 Cigarer spiller dels sammen som ét orkester, dels parvis som to orkestre. 
Gitte og Lilian fortæller: ”Vores musikalske møde med Tove og Malene har været 

særdeles opløftende. Vi inspireres af en fælles forståelse for, hvordan musikken skal 
spilles med følelse, kraft og dynamik og med et udadvendt fokus på dansere og 

tilhørere. Tove og Malene spiller med musikalsk overskud, og vi gribes af den energi 
og naturlighed krydret med humor, der opstår i samspillet med dem. Det der gør, at 
musikken lever.” 

Tove og Malene fortæller: "At spille sammen med Lilian og Gitte er hylemorsomt og 
livsbekræftende, allerede fra første ansats til en melodi, vi spillede sammen, var alt 

på plads - tempo, taw, fraseringer osv. Men det kom egentlig ikke som en 
overraskelse, da vi jo sådan set bare er to duoer, der gør det samme. At vi så 
pludselig har lidt mere frihed til at lege, fordi rammerne er på plads, er jo bare 

herligt." 
 

 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 
Aftenskolens program for den nye sæson er udkommet, med mange spændende hold. 
Hvis du ikke har fået det, kan du bestille det på mail: 

aftenskolelirumlarum@gmail.com 
Du kan også gå ind på aftenskolens hjemmeside via www.lirumlarum.dk 

Mange hilsner 
Mette 
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Folk Roskilde 
 

The Spooky Men’s Chorale (AUS) 

Søndag den 10. september kl. 16.00 (dørene åbnes kl. 15.30) 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 175 kr. + gebyr 10 kr. 

Ved døren 200 kr. Ungepris 50 kr. 
 

 
 

Folk Roskildes efterårssæson starter med det, der må betegnes som et kup! 
På turné fra Australien kommer en stor flok fantastiske sangere og – ikke mindst – 
fantastisk morsomme show-men. 

Hvordan får man mænd til at synge i kor? Det spørgsmål fandt Stephen Taberner fra 
Blue Mountains i New South Wales i Australien svaret på, da han samlede sit kor ud 

fra de præmisser, at de skulle være klædt i sort og bære en interessant hat! Og være 
af hankøn naturligvis. 

Det 12-13 mand store kor har de sidste 15 år sat Australien, New Zealand, England – 
og et par gange også Tønder - på den anden ende. 
The Spooky Men’s Chorale har med stor succes bevist, at kombinationen af 

mandestemmer, grynt, grin og grimasser kan skabe både genial underholdning og 
momenter af musikalsk skønhed. 

På scenen vil man opleve, at de synger vanvittig smukt – indimellem! Det ene øjeblik 
kan de lyde som fromme munke – det næste som brølende galninge. Sæt-listen 
strækker sig fra ABBAs Dancing Queen til folkesange i gregorianske arrangementer. 

Deres absurde humor – deres uforudsigelige sceneshow – og deres kreative 
korarrangementer kan simpelthen ikke beskrives – det skal opleves! 

Kom og få en helt speciel musikoplevelse en herlig søndag eftermiddag. 

http://www.roskildebilletten.dk/
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Greg Russell & Ciaran Algar (GB) 
 
Torsdag den 14. september kl. 19.30 
Dørene åbnes kl. 19.00 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 100 kr. + gebyr 10 kr. 

Ved døren 125 kr. 
Ungepris 50 kr. 

 
Denne sensommeraften præsenterer Folk Roskilde noget af det bedste på Englands 
folk-scene: Det er gået mere end usædvanlig stærkt for Greg Russell (sang og guitar) 

og Ciaran Algar (violin og backingvokal) siden de mødtes i 2011. De etablerede sig på 
kort tid som Storbritanniens nye hotte folk-navn. De er begge vokset op med 

folkemusikken og har et godt greb om traditionerne. 
Et par unge talenter, der får alle ældre folkemusikere til at smile lyksaligt, for Russell 
og Algar tilfører traditionsmusikken en ordentlig dosis nyfortolkning, energi og 

vovemod. 
 

 
 
De udgav deres debutalbum, The Queen's Lover, i 2012, vandt BBC Radio 2 Young 
Folk Award i 2013, og vandt så året efter en BBC Radio 2 Horizon Award for bedste 

gennembrud og udgav endnu et album (The Call). Indimellem alt dette har de 
turneret flittigt og er hurtigt blevet et af de meste efterspurgte nye navne på den 

engelske folkscene. 
I marts 2016 udgav de deres tredje album, The Silent Majority, der ligesom de 
foregående høstede store roser. De har allerede optrådt på nogle af de største 

engelske folkfestivaler (Cambridge Folk Festival, Sidmouth Folk Week, Fairport's 
Cropredy Convention) og fik deres danske debut på Tønder Festival 2015. 

Greg Russell er en formidabel sanger og Ciaran Algar er en mindst lige så formidabel 
violinist og tidligere All Ireland og All Britain Champion på violin. På scenen udstråler 
de på trods af deres unge alder en selvsikkerhed og en indbyrdes forståelse, der er 

sjældent set. 
Glæd jer til, at Folk Roskilde præsenterer en god, solid gang britisk folk. 

 

http://www.roskildebilletten.dk/
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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 Lise Bergsøe, older.roskilde@gmail.com) 

 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen, 

jmandersen7@gmail.com) 

 Folk Roskilde (formand Lene Buch, lebuchha@webspeed.dk) 

 Musikaftenskolen Lirum Larum (aftenskoleleder Mette Vedfelt, 

aftenskolelirumlarum@gmail.com) 

 Roskilde Spillemandsstævne (oldermand Lise Bergsøe, older.roskilde@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 

 

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

 

 
 

 


