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Denne gang er der indlæg fra: 
 Onsdagsaftener 

 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Folk Roskilde 
 Rødder, Fødder & Stemmer 

 

 
MAJ 

Onsdag 22. Spöket i Köket (NB onsdagsaften på Gimle) Folk Roskilde 

Onsdag 29. Onsdagsaften  

 
JUNI-JULI-AUGUST 

Onsdag 5.6. Første onsdagsaften på havnen  

Lørdag 17.8. Rødder, Fødder & Stemmer (tidl. Roskilde 

Spillemandsstævne) 

Lørdag 24.8. Fællesudflugt til Selsø Slot og Eskildsø  

Onsdag 28.8. Sidste onsdagsaften på havnen  

 

 
 

Onsdagsaftener 
 

Spil og dans på havnen 

Alle onsdage i juni, juli og august er der som sædvanlig musik og dans på 

Museumsøen i Roskilde Havn. Alle er velkomne til at spille, danse eller være tilskuere. 
Fri entré. 
NB: Vi starter i år kl. 19.00. 

Vi danser på det dansevenlige trægulv på tunet. 

Havnebanden spiller under ledelse af spillemænd fra Roskilde Spillemandslaug. Se 

spillelisterne på www.spillefolk.dk - vælg Nodesamling, Repertoirelister, Nyeste 
repertoirelister Roskilde. 

Café Knarr ved tunet er åben og sælger kold og varm mad, drikkevarer, kaffe og 

kager, is m.m. 
Mange kommer tidligt med madkurv – der er borde og bænke til formålet. 
Der er gratis parkering på havnens P-plads. 

 

 

http://www.spillefolk.dk/
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Månedsværter i efteråret 

September: Birthe Hansen & Kurt Nielsen, kurtjohannielsen@gmail.com 
Oktober: Karen Louise Christiansen, ckarenlouise@gmail.com, tlf. 23 67 63 13, Lise 

Midtgaard Pedersen og Ulla Billesbølle 

November: De Andre v. Ebba Nielsen, ebbanielsen@gmail.com 
December: Roskilde Folkedanserlaug v. Jens Markvard, tlf. 43 62 12 13 

 
 

 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsspil sommer-efterår 

Lørdag den 17. august på Museumsøen: 

Rødder, Fødder & Stemmer. Vi ved endnu 
ikke, hvornår lauget skal spille. Vi sender ud, 
når vi ved noget.  

Lørdag den 24. august fællesudflugt til Selsø 
og Eskildsø, vi spiller om aftenen, se nærmere 

under folkedanserlauget på næste side. 

Lørdag den 21. september spiller lauget ved 
folkedanserlaugets åbningsbal på Østervangsskolen, se nærmere under 

folkedanserlauget på næste side. 

Uge 44: Sæt også kryds i kalenderen ved uge 44, for da er der Spil Dansk, og vi 

prøver at få en aftale med Roskilde Gymnasium igen. 
 
 

Havnedans 

Til sommerens havnedans spiller stadig alle, der har lyst. 
Forspillerjobbet går på skift mellem Jørgen Jørgensen, Jørgen Sten Andersen, Lise 
Bergsøe og Knud Kristiansen – pånær den 24. juli, hvor Marianne og Henrik fra De 

Dysted Spillefolk kommer som gæsteforspillere.  
Se spillelisterne på www.spillefolk.dk – vælg Nodesamling, Repertoirelister, Nyeste 

repertoirelister Roskilde. 
Husk ny tid: Vi spiller fra kl. 19 til 21. 
 

 
 

 

Næste … 

Laugsaften er onsdag den 4. september. 
Onsdagsaften i Musikkens Hus er onsdag den 11. september. 

Lirekasse udkommer 20. august. 

God sommer – vi ses på havnen – Lise, oldermand 

mailto:ckarenlouise@gmail.com
mailto:ebbanielsen@gmail.com
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Roskilde Folkedanserlaug 
 

Tak for vintersæsonen 

En stor tak til alle, der har medvirket til, at vinterhalvårets onsdagsaftener i 

Musikkens Hus blev så stor en succes. Dette gælder både de mange onsdagsværter, 
musikere og dansere, der har støttet op om dette. Og ikke mindst skal der udtrykkes 
en stor tak til de egentlige tovholdere, der står bagved og får disse aftener til at 

fungere: Birthe Hansen og Kurt Nielsen. 
Vi ses til onsdagsaftenerne på havnen i juni-juli-august - husk det er kl. 19-21. 

 
 

Fællesudflugt til Selsø og Eskildsø 

En dejlig udflugt til Selsø Slot og Eskildsø lørdag den 24. august er under 

forberedelse. Vi mangler nogle detaljer, men hovedtrækkene er klare. 
Vi mødes kl. 10.00 ved Kildegårdens parkeringsplads og fylder bilerne op, da det er 
småt med parkeringspladser der, hvor vi skal hen.  

Ankomst Selsø Kirke kl. 10.45. Så er der 200 m at spadsere til Selsø Slot. Der går vi 
ind i Riddersalen, hvor orkestret Selsø Låter vil spille. Vi håber at få lov til at danse 

stille danse med sokker uden på danseskoene, fx polskaer, som Selsø Låter har 
mange af. 
 

 
Riddersalen på Selsø Slot 

 
Derefter går turen ud til Østby havn, hvor vi fra kl. 13 fragtes ud til Eskildsø. Der må 
sejles flere ture, da det er en lille båd, til gengæld er afstanden kort. Vi spiser 

medbragte klemmer på havnen eller på øen. Vi går øen rundt - er derovre et par 
timer. Sejles tilbage. 

Spisning foregår på Sønderby Kro kl. ca. 18. 
Vi håber, spillemændene vil spille op til dans om aftenen, da der er plads til det på 
kroen. 

Foreningerne betaler for Selsø Slot og transport til Eskildsø. Resten er for egen 
regning. 

Når alle detaljer er på plads, sender vi en indbydelse til alle medlemmer i 
folkedanserlauget og spillemandslauget. 

Kærlig hilsen Kåre 
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Åbningsbal 

- med to orkestre i festsalen på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde, 
lørdag den 21. september. 

Program: 

Kl. 18.00 spisning af de medbragte retter til fællesbordet - og alle opfordres til at 
underholde med en sang. Medbring eget bestik m.v. 

Kl. 19.30 Dans til Roskilde Spillemandslaug 
Kl. 20.30 Dans til Jes Kromans Trio ved Michael Graubæk, Jesper Vinther og Jes 

Kroman - et af Danmarks bedst spillende folkemusikorkestre 
Salg af øl, vand og vin, kaffe, te og kager. 
Entré 70 kr. 

 
 

 
Michael Graubæk, violin - Jesper Vinther, harmonika - Jes Kroman, violin 

 
 

Kommende arrangementer 

Fællesbal med tre orkestre lørdag den 16. november kl. 19.00 i festsalen på 

Østervangsskolen. 
Kl. 18 spisning af medbragt mad til fællesbord. 

Julebal lørdag den 13. december kl. 19.30 i Teaterbygningen i Køge - et samarbejde 
mellem Køge Spillemandsforening, Roskilde Spillemandslaug og Roskilde 
Folkedanserlaug. 

Dobbeltbal lørdag den 15. februar 2020 kl. 19.30 i festsalen på Østervangsskolen med 
orkestrene Jæ'Sweevers (sønderhoninger) og trioen Bjerager, Grue, Damlund 

(Roskildedanse m.v.). 
Om eftermiddagen kurser i Fanømusik og –danse samt i Roskildedanse. 
Kl. 18.00 festmiddag på restaurant Hua Long. 
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Folk Roskilde 
 

Spöket i Köket (S/B/DK) 

HUSK: Balaften onsdag den 22. maj 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. 

Som noget relativt nyt inviterer Folk Roskilde denne forårsaften publikum til bal! Der 

skal danses i Gimle Tanken! - når vi får besøg af dette dansk/svensk/belgiske 
folkemusik-bigband. Det kan bare ikke lade sig gøre at sidde stille til dem! 
Spöket i Köket er et sandt overflødighedshorn af fyrig, fængende og formidabel folk! 

Med en sindrig blanding af traditionelle folkeinstrumenter som violin, fløjte, mandolin 
og harmonika, serveret på et sprødt leje af klaver, guitar og kontrabas, generøst 

krydret med saxofoner, trompet og trækbasun, har dette ti mand høje orkester et helt 
unikt og powerfuldt udtryk, som bevæger sig i grænselandet mellem traditionel 
folkemusik og moderne bigbandmusik. Repertoiret er et smagfuldt opkog af ny og 

gammel vise- og spillemandsmusik fra både Sverige, Danmark, Norge, De Britiske Øer 
og ikke mindst fra Canadas provinser.  

Kom og vær med – det bliver sjovt! 
 

 

Spöket i Köket er: 

Nisse Blomster (S) - guitar, mandolin, sang og fødder 
Clara Tesch (DK) - violin 

Mads Kjøller-Henningsen (DK) - fløjter, drejelire og sang 
Lies Hendrix (B) - harmonika 
Erik Bengtsson (S) - kontrabas 

Emma Engström (S) - klaver 
Albin Lagg (S) - trompet 

Ella Wennerberg (S) - trombone 
Erik Larsson (S) - tenorsaxofon og klarinet 
Henrik Büller (S) - alt- og barytonsaxofon 

http://www.roskildebilletten.dk/
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The Young’unes (GB) 

Lørdag den 7. september 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 Roskildes efterårssæson starter med en trio, som vi ser meget frem til at 

præsentere for vores publikum. 
Trioen the Young’unes fra det nordvestlige England - Teeside-området - har 
efterhånden ti år på bagen - og især de sidste fem år, hvor de udelukkende har 

koncentreret sig om sangskrivningen og musikken, har de opnået store resultater. De 
er blevet et af de hotteste navne på den engelske folk-scene. 

To år i træk – i 2015 og 2016 – har de vundet BBC Radio 2 Folk Awards Best Group, 
og i 2018 Best Album med Strangers. Indenfor de sidste par år er de nået langt ud 
over de engelske grænser med turnéer i Canada, Amerika og Australien. 

Med deres stærke sange, tryllebindende harmonier og lynhurtige humor har de opnået 
en af de sværeste balancekunster: en evne til at ”få dem til at le og få dem til at 

græde”, mens de skærer helt ind til hjertet af tidens mest aktuelle emner. 

Med albummet Strangers og efter det The Ballad of Johnny Longstaf har de fastslået 
gruppens status som en af Storbritanniens absolut bedste. 

 

 
 
Sean Cooney (vokal) betragtes som en af de fineste sangskrivere på folk-scenen. 

Sammen med Michael Hughes (vokal, guitar) og David Eagle (vokal, harmonika, 
piano) har han skabt en samling sange, aktuelle og vedkommende – og følsomt 

arrangeret af trioen – med tilbageblik på krigshelte her – en nyhedsrapport for det 21. 
århundrede der – sætter spotlight på uretfærdighed og først og fremmest en fejring af 
den ukuelige menneskelige livskraft. 

Når The Young’unes optræder i Folk Roskilde, er det deres første besøg i Danmark – 
og så vidt vi ved den eneste koncert i denne omgang – så det er bare med at skynde 

sig at få billet til denne enestående koncert. 
 

http://www.roskildebilletten.dk/
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Rødder, Fødder & Stemmer 
 

Et brag af en fest 

Rødder, Fødder & Stemmer løber i år 

af stablen lørdag den 17. august på 
havnen i Roskilde og i samarbejde med 
Vikingeskibsmuseet. Det bliver et brag af en fest, idet Vikingeskibsmuseet samme 

weekend huser et træskibstræf for fjordens både, ledsaget af folkemusik. 
Vi er ved at lægge sidste hånd på et stærkt program af både unge og ældre, særdeles 

velspillende spillemænd og orkestre. 

Vi lægger meget vægt på at få nogle velfungerende sammenspil/buskspil rundt på 
havnen mellem indbudte gæster/orkestre og lokale spillefolk, og i år laver vi dem 

temaopdelte med mulighed for noget forberedelse hjemmefra. 

Vi arbejder også på at få folkemusikken/spillemandsmusikken mere aktivt ind i 

musikskolernes programmer og har derfor i år specielle workshops for 
musikskolelærere i spil og sang - både inden den 17. august og på selve dagen. 
Workshoppen i sang bliver åben for alle. 

Unge musikskoleelever - med udgangspunkt i musikklasserne på Østervangsskolen i 
Roskilde, men også med deltagelse fra hele Sjælland - bliver undervist i 

spillemandsmusik. Dette foregår inden selve dagen, men de vil få mulighed for at vise 
deres kunnen den 17. august. 

 

Fra Rødder, Fødder & Stemmer 2018 

Som noget banebrydende nyt får Nordisk Dans Roskilde sin debut den 17.august. 

Nordisk Dans Roskilde er dans for de unge, der har lyst til at danse de traditionelle 
folkedanse, men med en vitalitet og spontanitet, som vi ældre ikke rigtig kan leve op 

til længere 😊. Nordisk Dans Roskilde vil efterfølgende fortsætte som enkeltstående 

pop op-arrangementer rundt i Roskilde, og er støttet af Roskilde Fonden. 

Roskilde Spillemandslaug skal selvfølgelig spille på et af dansegulvene, og der vil være 
masser af dansemuligheder rundt på museumsøen. 

Følg med på hjemmesiden www.rosrod.dk og på www.facebook.com/folkemusikfest 

Vi glæder os til at se jer - Mogens Toft Jensen 

http://www.rosrod.dk/
http://www.facebook.com/folkemusikfest
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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 (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 

 

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

 

 


