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Denne gang er der indlæg fra: 
 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Folk Roskilde 

 
 

Onsdag 9. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Søndag 13. Folkekons Folk Roskilde 

Onsdag 16. Onsdagsaften  

Onsdag 23. Onsdagsaften  

Onsdag 30. Onsdagsaften  

Torsdag 31. Dallahan Folk Roskilde 

 

 

Onsdagsaftener 
 

Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vest-
ende). 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. 
 

NB: Servicemeddelelse vedr. Kildegårdens yderdøre: Husets nye ledelse har 
besluttet, at de udvendige døre låses automatisk kl. 21.00. Hvis du kommer senere, 
må du fx kontakte en bekendt inde i huset, som så kan lukke dig ind. Vi beklager 

dette besvær. 
 

Godt nytår til alle! 
Vedr. bunkespil i denne måned: Få en forsmag på sommeren og de tre nye forspillere, 
der sammen med Knud står for onsdagsaftenernes havnespil på Museumsøen i 2019. 

 
2.1. 

NB! I modsætning til det tidligere oplyste er der ingen onsdagscafé denne dag. Det 
skyldes, at Kildegården er lukket pga. juleferien. 
 

9.1. 
19.30 Anette, Bue, Kai-Aage & Thomas 

21.00 Roskilde Spillemandslaug 
 

16.1. 
19.30 Bunkespil v. Jørgen Sten: Gammel Fynbo (eft. Karl Skaarup) – Ebbas Polka – 

Dal-Johans Vals – Lyø Schottish – Lyø Schottish nr. 1 – Flyv og Skub Kontra – 

Trekantet Sløjfe (alle deltager i turene: stor kreds, sving egen, sving egen, 
højrehåndsmølle, dobbelt kreds, kreds med livfatning, stor kreds, sving egen) – 

Russisk Kontra, også kaldet Gammel Ottemandsdans (samme ture som 
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foregående dans) - Den røde Lue. Reserve: Karens Vals – 4 Tuur – Mettes 
Firtur – Schottish från Blyberg. 

20.00 Monas Lysthus 
21.00 Piraterne 

 
23.1. 
19.30 Bunkespil v. Lise: Forsbergs polka - Signe Bogøs Vals - Snurrepisken - Den 

Toppede Høne fra Thy – Drillehopsa - Pastor Kaj - Firtur fra Vejle Vestegn - 4 
Tuur - Den runde sekstur - Schottis från Blyberg - En gammel hopsa 

20.00 Vanløse Alm. Danseorkester 
21.00 OlgaPolka 
 

30.1. 
19.30 Bunkespil v. Jørgen Jørgensen: Polka e. Bror Dahlgren - Sjampadans – Baglæns 

Kontrasejre - Jydsk kontra - Bette Mett - Russeren - Unser alte Kath (Tyskeren) 
- Lanna-Villes schottis - Emmas vals - Dal Johans vals 

20.00 Dobbelt Op 

21.00 Rummelpot v. Bernt Olofsson 
 

Onsdagsværter Birthe & Kurt, kurtjohannielsen@gmail.com 
 
 

Forårsværter 

Februar: Mette Vedfelt, tlf. 22 11 18 93 
Marts: To Af Hver, jsa@jyllingesyd.dk 
April: Birgit & Karsten & Charlotte, c.ardal@privat.dk, tlf. 20 43 38 12 

Maj: Kirsten Meinertz, kirmei@mail.dk, tlf. 59 44 04 54 / 21 45 88 02 
 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 9. januar 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 
onsdag i hver måned (sep.-maj) kl. 18.30-22.00 i Musikkens Hus, Kildegården 6. 

På denne årets første laugsaften kommer Jesper Vinther 
som underviser og forspiller.  
Aftenens forløb er: 

18.30 Øvning inkl. månedens melodier, som er 4 tuur og 
Skal vi gå til fremmede lande 

19.30 Meddelelser 
19.35 Pause med kaffe/te og brød – og øl eller vand 
20.00 Videre øvning 

21-22 Lauget spiller til onsdagsdans 

Aftenens melodier er: 

Ebbas Polka – Esse-schottis - Firetur fra Vejle - 4 Tuur - 
Russisk kontra eller Gammel Ottemandsdans - En gammel 
hopsa 

Gl. Jes Sonnichsens styk - Skal vi gå til fremmede lande - 
Mathis Mortensen - Alt, så trækker vi trøjen af - Rask sønderhoning, Oh de kvindfolk  

Den muntre kreds - Flyv og skub kontra - Rönnåkra Gånglåt - Den røde lue, 
Himmerland  
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En fædrelandspolka - Hen til Kommoden - Galop kontra - Forkert Vals  
Reserver: Mallebrok - Skæve Thorvald 

Spillelisten ligger på www.spillefolk.dk  
 

 

Kommende laugsspil 

I skrivende stund ved jeg kun, at vi skal spille til generalforsamlingsballet lørdag den 
16. marts kl. 19.30-20.30. Men der dukker sikkert andre ting op. 

I resten af tiden til generalforsamlingsballet er det tanken, at mindre spillegrupper fra 
lauget kommer på – en halv times tid hver. Hvis din spillegruppe er interesseret, så 
kontakt Jens Markvard på mobil 61 60 11 04 eller skriv til 

jensmarkvardandersen@outlook.dk 
 

God jul og tak for et begivenhedsrigt år til alle spillefolk og Lirum Larum-foreningerne. 
Lise, oldermand 
 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Dobbeltbal 

Lørdag den 16. februar kl. 20 til 23.30 i Guldaldersalen, Florentz Café & Brasserie 
(Hotel Prindsen), Algade 13, 4000 Roskilde (Hotel Prindsens parkeringsplads må kun 

benyttes af overnattende gæster). 
Musik: Jæ Sweevers og Bjerager/Grue/Damlund. De to orkestre satser sikkert på 
det lokale, med henholdsvis sønderhoningdanse og danse fra Roskilde og Lejre. 

Entré 150 kr. Billetter købes ved indgangen. 
Baren sælger: kage, kaffe og te samt øl, vin og små sorte. 

 
 
Jæ Sweevers 

Sønderhoningdansene med Jæ 
Sweevers bygger på en ubrudt 

musik- og dansetradition på 
Fanø gennem flere 

århundreder. 
 
 

 
 

 
Bjerager/Grue/Damlund - 
Roskildedanse 

Dansene er mest de gængse 
standarddanse fra 1800-tallet 

(vals, polka, mazurka osv.) 
samt et stort antal specifikke 
turdanse fra Roskilde/ 

Lejreegnen, som alle er rigtig 
gode varianter af alment 

kendte turdanse. Under ballet 
introducerer musikerne 
dansene i fornødent omfang. Alle kan være med. 
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Festmiddag i Guldaldersalen kl. 18: 
Forret: Varmrøget laks – avokadocreme – agurkekugler – sprød rug – brændt porre – 

citronskum. 
Hovedret: Langtidsstegt kalveculotte - røget jordskokkepuré - sæsonens grønt – 

kartofler med krydderurter - kalvesauce med rosmarin/skysauce. 
Pris 269 kr. 
Drikkevarer købes i baren. 

Tilmelding: enten via info@cafeflorentz.dk eller tlf. 46 15 21 52 med oplysning om 
antal kurverter og bestillerens navn. 

Betaling: VIGTIGT! Der skal forudbetales via bankoverførsel (reg.nr. 2232, kontonr. 
0748323953 ) med oplysning: Festmiddag 16.2., antal kuverter og navn, eller ved 
kontant/kreditkort hos Florentz. Bestilling registreres først, når forudbetaling har 

fundet sted. 
NB: Deadline for bestilling: 31. januar kl. 16. 

 
 

Generalforsamling 
Generalforsamling lørdag den 16. marts kl. 15.30 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1., 

dagsorden i h.t. vedtægter for Roskilde Folkedanserlaug. 
 

Generalforsamlingsbal 
Samme dag og sted som ovenfor. 

Fællesspisning kl. 18 af medbragt mad til fælles buffet (husk service). Vin og 
drikkevarer kan købes i baren. 
Bal kl. 19.30-22.00. Gratis for alle medlemmer af en af Lirum Larum-foreningerne. 

Musikken spilles af fire forskellige orkestre med relation til Roskilde Spillemandslaug. 
Interesserede orkestre, der ønsker at spille i ca. 30 min., kan kontakte Jens Markvard 

på mobil 61 60 11 04 eller skrive til jensmarkvardandersen@outlook.dk 

Nærmere info om generalforsamling og bal i næste Lirekasse. 
 

 
 

Musikaftenskolen Lirum Larum 
 
Aftenskolen starter nye hold i 

januar måned: 

Guitar - saxofon - violin - ukulele 
- bratch 

Dans - Les Lanciers 
Alexanderteknik 

Stemmetræning 

Hold øje med hjemmesiden via 
www.lirumlarum.dk, der sker 

hele tiden noget nyt. 

Venlig hilsen 

Mette 
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Folk Roskilde 
 

Folkekons - vinterturné 

Søndag den 13. januar kl. 16.00 (dørene åbnes kl. 15.30) 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 100 kr. + gebyr 10 kr. 
Ved døren 125 kr. 

Ungepris 50 kr. 
 

Folkekons er Syddansk Musikkonservatoriums folkemusiklinje - landets eneste af sin 
slags. Igen i år drager Folkekons på deres årlige vinterturné rundt i Danmark. 
Folkemusikuddannelsen favner bredt, men har sin kerne i den danske folkemusik. Af 

turnéens koncertprogram kan der forventes et bredt og alsidigt udvalg af både 
nykomponeret og traditionel, nordisk folkemusik. 

 

 
 
Når Folkekons drager på turné, er det en sekstet, der rejser af sted. Besætningen er 
folkemusiklinjens studerende: 

Jonas Lærke Clausen: violin, mandolin 
Thea Valgren: tværfløjte 

Martin Strange Lorenzen: klarinetter 
Justine Hald Boesen: accordeon, vokal 
Charlotte Ljungstrøm: vokal, klaver 

Frederik Mensink: kontrabas, torader 

Folkekons vil tage publikum på en helt speciel rejse, hvor både det inderlige, det vilde 

og det medrivende vil blive udforsket. Gamle og nye toner, sange og danse blander 
sig i folkemusikken, som aldrig er gammel eller ung, aldrig lader sig eje, men er 
herreløs, tidløs og altid aktuel.   

Publikum får chancen for at opleve Danmarks folkemusikstuderende lige nu, inden de 
om få år kommer til at pryde den danske folkemusikscene som uddannede, 

professionelle musikere.  
Nyd en søndag eftermiddag i selskab med seks unge dygtige musikere, der beviser, at 
folkemusikken lever og har det godt – med eller uden folkedragter! 
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Dallahan (SCO/IRL) 
 
Torsdag den 31. januar kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg: www.roskildebilletten.dk 125 kr. + gebyr 10 kr. 
Ved døren 150 kr. 

Ungepris 50 kr. 
 

Folk Roskilde inviterer denne januaraften på et gensyn/genhør med skotsk/irske 
Dallahan, der sidst besøgte Roskilde i 2016. Der er god grund til at glæde sig til dette 
gensyn. 

Dallahan er et af de hurtigst opstigende unge bands på den internationale 
folkemusikscene og byder på en bjergtagende musikalsk rejse leveret af prisvindende 

musikere. Med unikke arrangementer af både nyskrevne numre og traditionel irsk 
musik giver de den keltiske musik et frisk pust og fører den fremad. 

Dallahan har rødderne dybt forankret i den irske folkemusik, men de fem 

bandmedlemmers forskellige musikalske baggrund bringer meget andet ind i bandets 
musik - skotsk musik, Balkantoner, jazz, funk, pop og klassisk musik. Resultatet er et 

unikt, farvestrålende og nærmest sømløst musikalsk kludetæppe. Det er et band, der 
tager publikum med på en musikalsk rejse fra stemningsfyldte transsylvanske sange 
til hårdtslående irsk dansemusik med funky rytmer - og alt derimellem. 

 
 
Bandet består af den irskfødte sanger og guitarist Jack Badcock, virtuosen Ciarán 
Ryan på banjo, mandolin og violin, italienske David Lombardi på violin, Andrew Waite 

på harmonika samt Bev Morris på kontrabas. De er alle sammen etablerede - flere af 
dem prisbelønnede - musikere af virkelig høj klasse. 

Dallahans første album, When the Day is on the Turn, udkom i august 2014. Det blev 
rigtig godt modtaget af både anmeldere og publikummer og blev sidste år nomineret 
til bedste album ved MG Alba Scots Trad Music Awards. Nummeret The Tartare Frigate 

blev desuden kåret til årets instrumentalnummer ved LiveIreland Awards 2016. 

Bandet udgav deres andet album, Matter of Time, i april 2016 - et album, der for alvor 

indkapsler den karakteristiske lyd og stil, som bandet har udviklet siden de startede, 
og som blev nomineret til Album of the Year ved MG Alba Scots Trad Music Awards 
2016. 

Dallahans tredje album, Smallworld, udkom i efteråret 2018. 
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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, 

jensmarkvardandersen@outlook.dk) 

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

 Musikaftenskolen Lirum Larum (aftenskoleleder Mette Vedfelt, 

aftenskolelirumlarum@gmail.com) 

 Rødder, Fødder & Stemmer (koordinator 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! 


