
Lirekassen 
Marts 2022 
 

 
Denne gang er der indlæg fra: 

➢ Onsdagsaftener 
➢ Roskilde Spillemandslaug 

➢ Roskilde Folkedanserlaug 
➢ Folk Roskilde 

➢ Rødder, Fødder & Stemmer 
 
 
FEBRUAR 

Onsdag 23. Onsdagsaften  

 
MARTS 

Onsdag 2. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Søndag 6. McGoldrick, McCusker & Doyle Folk Roskilde 

Onsdag 9. Onsdagsaften  

Lørdag 12. Generalforsamlinger Spillemandslauget og 

folkedanserlauget 

Tirsdag 15. Christensen & Kanne Folkband FolkeRav / Folk 

Roskilde 

Onsdag 16. Onsdagsaften  

Torsdag 17. Theessink & Møller Folk Roskilde 

Lørdag 19. Spille- og dansekurser i sønderhoning Folkedanserlauget 

  Bal med Jæ’ Sweevers og Mads Hansens Kapel Folkedanserlauget 

Mandag 21. Roskilde/Lejreegnens traditionelle musik og 

dans 

Rødder, Fødder & 

Stemmer 

Onsdag 23. Onsdagsaften  

Torsdag 24. Mynsterland + Dreamers’ Circus Folk Roskilde 

Onsdag 30. Onsdagsaften  

 

 
 

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

ende). Tid: 19.15-21.30. Fri entré. 
Medbring selv kaffe/kage el. lign. 
Alle er velkomne - både i bunkespillet (fællesspillet) og på dansegulvet, med eller 

uden dansepartner, med eller uden erfaring. 
 

Orkestrene spiller fra marts måned op med musik til alle typer danse. 
Vi fortsætter med at passe på os selv og hinanden - holde afstand - spritte af. 
Vel mødt i Musikkens Hus! 

Venligste hilsener 
Anders Clausager, oldermand spillemandslauget 

Jens Markvard Andersen, formand folkedanserlauget 
Birthe Hansen og Kurt Johan Nielsen, onsdagskoordinatorer 
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Program 

2.3. 
19.15 Bue, Morten, Kai-Aage og Anette spiller mest norsk og svensk folkemusik - 

Musik både til benene og hjertet 

20.30 Roskilde Spillemandslaug 

9.3. 

19.15 Bunkespil - forspiller Jørgen Sten 
20.00 Vanløse Almindelige Danseorkester (Carsten – Arne – Arne) 

16.3. 
19.15 Bunkespil - forspillere Dorthe og Marianne 
20.00 Folkets Hus Spillefolk (Asger med mange flere) 

23.3. 
19.15 Bunkespil - forspiller Jørgen Sten 

20.00 Trio’n (Marianne – Dorthe – Annette) 
20.45 Piraterne (Kirsten – Birthe – Kurt – Jens) 

30.3. 

19.15 Bunkespil - forspiller Lise Bergsøe 
20.00 Bette mand i Knibe (Susanne – Lene – Jørgen) 

20.40 OlgaPolka (Klaus – Karen – Marianne) 

Onsdagsværter i marts: 
Lene og Jørgen Sten 

 
 

 
Bunkespil 

9.3. Jørgen Sten er forspiller 

1. sæt: Rideranke Polka - Hamborger eft. 
Lars Bildris – Tomas Haards Schottish – 

Trippevals eft. Rasmus Christoffersen – 
Kalkmandens vals (familievals). 
2. sæt: Fynbo nr. 4 (Ølfynboen) - Den 

enkelte Kjede - Pigernes fornøjelse – Hemmelig Sekstur - Hopsa af Helge Sørensen. 
3. sæt: Sekstur eft. Chr. Tobiassen (danses som ”Sekstur på Række”) – Vals eft. Chr. 

Tobiassen – Uppsala Hambo - Den gamle totur fra Vejle – Hornfeifen eft. Lars Bildris 
(kredsengelsker) – Frøens Hopsa. 
Reservemelodier: Svensk Annas Vals – Polka eft. Rasmus Christoffersen – Karis Pers 

Polska (hambo) – Thores Schottish – Polka eft. Bror Dahlgren – Anglais Keld Nørgård. 

16.3. Dorthe og Marianne er forspillere 

Fædrelandspolka – Polka eft. Rasmus Christoffersen (Polka i G) – Al Capones Vals – 
Svensk Annas Vals – Böl Olles Schottish (H-moll Schottish) - Thomas Haards Schottish 
– D-durs Polska – Vigers Polska – Hopsa fra Råby. 

Myldretid i Malmø – Engelsker eft. Alfred Pettersson – Vals fra Sdr. Nærå – Vals eft. 
Martin Eggen – Hopsa af Helge Sørensen. 

23.3. Jørgen Sten er forspiller 
1. sæt: Polka eft. Rasmus Christoffersen - Hamborger eft. Lars Bildris – Thores 

Schottish – Trippevals eft. Rasmus Christoffersen – Svensk Annas Vals. 
2. sæt: Fynbo nr. 4 (Ølfynboen) - Den enkelte Kjede - Pigernes fornøjelse – Hemmelig 
Sekstur - Hopsa af Helge Sørensen. 

3. sæt: Sekstur eft. Chr. Tobiassen (danses som ”Sekstur på Række”) – Vals eft. Chr. 
Tobiassen – Karis Pers Polska (hambo) - Den gamle totur fra Vejle – Anglais Keld 

Nørgård – Frøens Hopsa. 
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Reservemelodier: Rideranke Polka – Uppsala Hambo - Kalkmandens vals –Tomas 
Haards Schottish – Polka eft. Bror Dahlgren – Hornfeifen eft. Lars Bildris 

(kredsengelsker). 

30.3. Lise Bergsøe er forspiller 

1. sæt: Ane Louises fynbo - Niels Jørgensens polka - Mettes firtur - Firtur Oksbøl - 
Alsinger sekstur. 
2. sæt: Tores Schottish - Forlovelsesreinlendar - Skinnbracka med lucku - Vals etter 

Martin Eggen - Trads hopsa. 
3. sæt: Nr. 6 fynbo eller gammel rheinlænder - Den enkelte Kjede - Sekstur på række 

- Flyv og skub kontra - Karens Vals. 
Reserver: Solen den vækker op - Søren Fogeds styk' - Kakkelovnen - Rask 
sønderhoning - Oh de kvindfolk. 

 
 

Onsdagsværter i foråret 

April Birthe Hansen & Kurt Johan N. kurtjohannielsen@gmail.com 

Maj Kirsten Meinertz  kirmei@mail.dk 
 

 
 

Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 2. marts 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 
onsdag i hver måned (september-maj) kl. 18.00 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. 
 

Denne laugsaften bliver under ledelse af Poul Bjerager. Han skriver dette om 

aftenens forløb: 

Vi skal spille Roskilde-musik i form af det kundgjorte grønne kernerepertoire fra 

Kontradans-nodebogen. Det glæder vi os til. 

Medio februar udsendes på mail et link til hurtige stueindspilninger - lydfiler med 
melodierne, sådan som vi også tidligere har gjort. De er kun til jer og ikke til offentlig 

deling. Dertil kommer bedre optagelser senere. Noderne til Roskilde-kernestoffet vil 
være vedhæftet den mail. 

De samme melodier bruger vi, når vi spiller til dans i anden halvleg af aftenen. Dér 
prøver vi at lægge noderne væk, og jeg lover, at vi kommer fint igennem dansespillet 
uden dem. Der lægges ikke en spilleliste på spillefolk.dk. Roskilde-dansene udvælges 

undervejs, så de kan tilpasses stemningen. 

De bedste hilsener 

Poul Bjerager 
 
 

Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag den 12. marts kl. 15.00 i 
Musikkens Hus, Kildegården 6. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være oldermanden i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Endelig dagsorden udsendes omkring 1. marts. 

Der er ikke spisning efter generalforsamlingen, men en øl/vand og lidt hyggesnak. 
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Spillekurser i sønderhoning 

Lørdag den 19. marts er folkedanserlauget arrangør af spillekurser i sønderhoninger 
- for alle instrumenter. Lærerne er fra Jæ’ Sweevers. 
Se nærmere under folkedanserlaugets indlæg Dobbeltbal nedenfor. 

 
 

Roskilde/Lejreegnens traditionelle musik og dans 

Se under Rødder, Fødder & Stemmer i denne Lirekasse opslag om to forelæsninger 
om Roskilde/Lejreegnes traditionelle musik og dans. Det er de to mandage 21/3 og 
4/4 på Roskilde Bibliotek. Forelæser er Poul Bjerager. NB tilmelding. 

 
 

 
 

Roskilde Folkedanserlaug 
 

Generalforsamling 

Hermed indkaldes til generalforsamling vedr. regnskabsåret 2021 lørdag den 12. 
marts kl. 15 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. sal, 4000 Roskilde. 

Dagsorden i h.t. vedtægterne: 

* Valg af ordstyrer 
* Godkendelse af dagsorden 

* Formandens beretning til debat og godkendelse 
* Kassererens beretning til debat og godkendelse 
* Indkomne forslag og debat 

* Valg af formand, lige år (Jens modtager genvalg) 
* Valg af kasserer, ulige år (Kate, ikke aktuelt i år) 

* Valg af bestyrelsesmedlemmer (Kåre Fog, Tine Bruun og Roar B. Nielsen modtager 
genvalg) 
* Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor Carsten Rygner modtager genvalg) 

* Eventuelt 

Medlemmerne opfordres til at sende forslag skriftligt til debatten samt til beslutning 

på generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden senest den 18. februar på 
jensmarkvardandersen@outlook.dk eller ved brev til Jens Markvard Andersen, 
Hyrdeengen 245, 2625 Vallensbæk. 

Vi opfordrer vores medlemmer til at møde talstærkt op til generalforsamlingen og 
håber, at mange har lyst til at medvirke ved debatten. 

Venligste hilsener fra os alle fem i bestyrelsen - Jens Markvard Andersen, formand 
 
 

Dobbeltbal 

Lørdag den 19. marts med Jæ’ Sweevers og Mads Hansens Kapel i 

Guldaldersalen, Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde 
Kl. 19.30 
Entré: Under 30 år 100 kr. - over 30 år 150 kr. Billetter købes ved indgangen. 

Alle er velkomne! 

To af Danmarks bedste orkestre deles om at spille til dobbeltbal: 
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Jæ Sweevers spiller og formidler altid et bal med sønderhoningmelodier 

fra Fanøs rige kulturarv. 
 

 
Mads Hansens Kapel er et ungt og kreativt pust over den danske folkemusik, som har 

fundet sammen om en fælles kærlighed til den danske traditionsmusik. Kendt for 
deres fornyelse af denne og for deres gode dansemusik. 

 
 

NB samme dag: 

Danse- og spillekurser i sønderhoning 

Lørdag den 19. marts er der om eftermiddagen kursus i sønderhoningdanse samt 
spillekurser i fanømusik (for alle instrumenter). 

 
Sønderhoning-dansekursus 
Instruktør Henrik Larsen fra Stevns 

Kl. 13.30–16.50 
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, 1., lokale 101, 4000 Roskilde 

Hold nr. 1 
Pris: 250 kr. 
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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 lære 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 
"sønderhosæt". 
 

Harmonika-spillekursus 
Lærer: Ole Mouritzen fra Jæ’ Sweevers 

Kl. 14.00–17.00  
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, 1., lokale 107, 4000 Roskilde 
Hold nr. 2 

Pris: 250 kr. 
 

Violin-spillekursus 
Lærer: Peter Uhrbrand fra Jæ’ Sweevers 
Kl. 14.00–17.00.  

Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, 1., lokale 108, 4000 Roskilde 
Hold nr. 3 

Pris: 250 kr. 

På disse to 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 

en uge før kan du få at vide, hvad vi skal spille, men noderne skal blive hjemme. 
Instrumentholdene samles først i lokale 108. 

Til ballet om aftenen får kursisterne mulighed for at spille med i et dansesæt sammen 
med Jæ’ Sweevers. 
NB Alle instrumenter er velkomne (skriv hold 3). 

 
Kursusbetaling: Inden den 17. marts ved bankoverførsel til reg. nr. 1551, kontonr. 

3358453. Skriv holdnr., navn og telefonnr. Eller betal med MobilePay ved kursusstart.  

Arrangør: Kursusafdelingen i Roskilde Folkedanserlaug Lirum Larum, Jens Markvard 
Andersen, mobil 61 60 11 04. 
 
 

 

Folk Roskilde 
 

McGoldrick, McCusker & Doyle 

Søndag den 6. marts kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Billetter i forsalg: www.gimle.dk 150 kr. + gebyr 

Billetter ved døren: 175 kr. - kontant eller MobilePay 
Ungepris: 50 kr. 
 

Michael McGoldrick, John McCusker og John Doyle - den keltiske folkemusiks 
legendariske triumvirat af musikalske legekammerater - mødtes første gang, da de 

var teenagere, og de har kendt hinanden i et kvart århundrede. Deres triosamarbejde 
voksede ud af BBC’s årlige Transatlantic Sessions, hvor de alle er faste bestanddele, 
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og de har nu turneret som trio i godt ti år - selvom det sommetider kan være svært 
at få tre så travle musikeres kalendere til at gå op! 

 

 

Mike McGoldrick (fløjte, uilleann pipes, bodhran, klarinet, congas) er en tidligere BBC 

Radio 2 Folk Award-vinder, medstifter af Lúnasa og Flook, nuværende medlem af 
Capercaillie, og har desuden spillet med prominente navne som Mark Knopfler, Eddi 
Reader og John Cale. 

BBC Radio 2 Folk Award-vinderen John McCusker (violin, fløjte, harmonium) fik sit 
gennembrud som efterfølger til Brian McNeill i The Battlefield Band og har siden spillet 

med bl.a. Mark Knopfler og Bob Dylan. John har desuden for nylig produceret 
albummer for Eddi Reader, Heidi Talbot (som han er gift med) samt Kris Drever. 

John Doyle er en af de fremmeste irske folkguitarister, en dygtig sanger, medstifter af 

den irsk-amerikanske gruppe Solas, tidligere kapelmester for Joan Baez, fast 
bestanddel af Mary Chapin Carpenters akustiske trio og meget mere. Han har også 

tidligere været på soloturné i Danmark. 

De hæver hver især niveauet i alle de konstellationer, de medvirker i, men når de tre 
går på scenen sammen som trio, så slipper de for alvor deres musikalske legelyst fri 

og folder sig ud i et uhæmmet musikalsk triumftog. 

Dette er en fantastisk mulighed for at opleve denne fabelagtige trio på en dansk 

scene. 
 
 

Christensen & Kanne Folkband 

Tirsdag den 15. marts kl. 20.00 
The Raven (Gimles café), Helligkorsvej 2 
Fri entré, da det er et arrangement under FolkeRav. 

Viser, visepop, folkemusik - kald det hvad du vil. Glæden ved livet, og det til tider 
hævede øjenbryn over det modsatte, er i fokus, når Christensen & Kanne Folkband 

optræder med et repertoire bestående af primært danske sange fremført af fire herrer 
med en gennemsnitsalder på ca. 60 år. 
I C&K Folkband spilles derudover også enkelte sange fra Jens Christensens bagkatalog 

- der rækker 40-45 år tilbage til tiden, hvor engelske, irske og amerikanske 
folkesange var i fokus. En aften med Christensen & Kanne Folkband byder således på 

lytteværdige viser og folkesange - udsat for en bred vifte af akustiske strenge-
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instrumenter. Det er en udmærket idé at medbringe både ører, smil og smilerynker 
til denne koncert. 

 

 
 

Materialet i Christensen & Kanne Folkband er bygget op omkring Jens Christensens 
sang og guitar og Axel Kannes akkompagnement på dobro, guitar, ukulele, kor m.v. 
Bassist Ole Holst Andersen (det er ham, der trækker gennemsnitsalderen ned) leverer 

en solid bund, godt humør og ekstra harmonier, og Ole Pettersson byder ind med kor, 
instrumentale soloer samt et solidt akkompagnement på både guitar, mandolin og 

oktavmandolin. 
Kom og hyg jer med en masse god musik! 
 

 

Theessink & Møller 

Torsdag den 17. marts kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) 
Gimle, Helligkorsvej 2 

Forsalg: www.gimle.dk 175 kr. + gebyr. 
Ved døren: 200 kr. - kontant eller MobilePay 

Ungepris: 50 kr. 
 

 

NB: Inden denne koncert fejrer vi  
Folk Roskildes 50-års jubilæum 

ved en lille hyggelig reception for 
publikum og indbudte gæster. 
 

 
 

Det er en ny, spændende række koncerter, der er lagt i trygge, bluesgarvede hænder 
hos Hans Theessink og Knud Møller, når de i foråret 2022 er på turné i Danmark og 
kan opleves i Folk Roskilde. 

Er man til gedigen, velspillet blues, så er man til Theessink & Møller. Hver for sig er de 
kapaciteter i genren. Sammen er de en feinschmecker-oplevelse, der giver både 

gåsehud og smil på læben. Den kompetente bluesduo er garant for, at publikum får 
en intens og medrivende koncert. 
Repertoiret består af sange fra Hans Theessinks fyldige bagkatalog krydret med 

numre fra den traditionelle blues root genre, som duoen mestrer så flot. Fremført med 
Theessinks dybe, varme baryton går det lige i eftertænksomme blueshjerter. 

Koncerterne er garneret med højt kvalificerede lækkerier for guitarentusiaster i form 
af følsomt fremførte improvisationer. 
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Både Hans Theessink og Knud Møller har i deres respektive hjemlande, Østrig og 
Danmark, høstet diverse priser og anerkendelser. Knud Møller har blandt andet 

opnået prisen som Årets danske instrumentalist. Hans Theessink har flere gange 
vundet den østrigske Amadeus Music Award for bedste udgivelse i kategorien Jazz 
World Blues. Priser, de er glade for og stolte af, men selv sætter de allermest pris på 

bluesmusikken. At spille den og være i den – sammen med publikum. Det er det, de 
brænder for, og det, der brænder igennem, når de er sammen på en scene. 

Kom og vær med – der bliver rift om billetterne! 
 
 

Mynsterland + Dreamers’ Circus 

Torsdag den 24. marts kl. 19.30 
Billetter i forsalg: www.gimle.dk 150 kr. + gebyr 
Billetter ved døren: 175 kr. 

Ungepris: 75 kr. 

Venskab og spilleglæde – så enkelt kan Mynsterland beskrives. 

De 12 unge musikere mødtes første gang i 2011 på Syddansk Folkemusik Talentskole, 
hvor de bl.a. fik undervisning af Harald Haugaard. Han tændte en ild i dem, som 
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stadig brænder så stærkt, at de - til trods for, at de nu både bor i øst og vest og 
studerer alt fra musik til medicin - holder fast i hinanden. 

Bandet består af nogle af de mest lovende og talentfulde unge musikere og 
komponister på folkemusikscenen i dag. Kontemporær nordisk folkemusik er 

nøgleordene for repertoiret, der primært består af originale kompositioner. Af 
Mynsterland kan man forvente ungdommelig spilleglæde, livemusik på professionelt 
niveau og 12 unge mennesker, der giver alt, hvad de har. 

Til den første opstarts-øveweekend, tilbage i starten af 2016, da bandet om aftenen 
sad og lyttede på de ting, der var blevet optaget i løbet af dagen, blev der sagt noget, 

som alle nikkede genkendende til: ”Man kan høre, at vi kan lide hinanden, man kan 
høre, at vi elsker at spille sammen.” 
Siden da er det gået stærkt! Videoen til ”Kærlighedstræet/Hultkläppen” blev i 2016 et 

viralt hit på Facebook med mere end 64.000 visninger, og bandets debutkoncert på 
Jazzhus Montmartre blev udsolgt i løbet af kort tid. Bandet har sidenhen fastslået sig 

som et af de mest anerkendte unge folkemusikbands i Danmark, de har udgivet to 
EP’er og været på fem succesfulde Danmarksturnéer. 

Til denne koncert bakkes Mynsterland op af Roskildes stadsmusikanter: Dreamers’ 

Circus. Denne gruppe behøver ikke den store introduktion – de er simpelthen nogle 
af Danmarks allerbedste musikere – der med især selvskreven musik tager publikum 

med på fantastiske rejser. De vil indlede koncerten med et sæt – inden Mynsterland 
overtager scenen. 
Kom og oplev noget – formentlig – ukendt, og noget dejlig velkendt. 

 
 

 

Rødder, Fødder & Stemmer 
 

FolkeRav  

Marts: tirsdag den 15. kl. 20-22 

Folk Roskilde står for denne aften, der falder i samme 
måned, som Folk Roskilde fejrer sit 50-års jubilæum. 

Christensen & Kanne Folkband kommer og spiller 
og synger - læs mere under Folk Roskilde her i 
Lirekassen. 

April: tirsdag den 19. kl. 20-22 
Her hedder det viseaften, hvor vi får besøg af Peter 

Marckmann og Jens Folkesanger. Begge er meget 
dygtige visesangere, også med egne tekster, men 
alligevel ret forskellige. Glæd jer til en nærværende aften. 

Maj: tirsdag den 17. kl. 19.30-21.30 
Denne aften står Musikskolen for, og de har ”fri leg”. Inden da har et hold været på 

Fanø for at snuse til folkemusikken der. Mere herom senere. 
 
 

 
To forelæsninger på Folkeuniversitet Skjoldungernes Land: 

Roskilde/Lejreegnens traditionelle musik og dans 
fra 1700-tallet til nutiden 
 

Mandag den 21. marts kl. 19.15 - 21.00, Foredragssalen, Roskilde Bibliotek, 
Dronning Margrethes Vej 14, ved Poul Bjerager. 
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Resultatet af udgravnings- og rekonstruktionsarbejdet præsenteres. Stoffets store 
omfang og værdier samt overraskende fund gennemgås og analyseres. Der afspilles 

konkrete eksempler på dokumenterede danse og melodier ved brug af slides, fotos, 
lydeksempler og videoklip i begge foredrag. 

 
Mandag den 4. april kl. 19.15 - 21.00, Foredragssalen, Roskilde Bibliotek, Dronning 
Margrethes Vej 14, ved Poul Bjerager. 

Hvordan var musikken og dansen her lokalt i forhold til verden i øvrigt? Hvor finder vi 
dem: spillemændene, dansene, balsalene, gilderne, indsamlerne, nodebøgerne m.m.? 

Vi gennemgår udgravnings- og rekonstruktionsmetoderne og diskuterer, om 
traditionsstoffet er en anakronisme eller bør næres som levende lokal kultur? 
 

 
 

Foredragene er ved 
Poul Bjerager, 
rigsspillemand m.m. 

 
 

 
 
 

 
 

Tilmelding via Folkeuniversiteternes hjemmeside www.fuko.dk - vælg Find kursus/ 
foredrag - Sjælland - Folkeuniversitet Skjoldungernes Land - Program. 
Priser: 1 foredrag koster 100 kr., 2 foredrag koster 175 kr. 

Evt. yderligere info: Poul Bjerager, tlf. 40 24 32 46. 
 

Deltagerne kan købe Kontradans-udgravningsprojektets to bøger Nodebogen og 
Dansebogen til meget fordelagtige priser ved foredragene. 
 

 
 

Folkemusik i Sct. Hans Have 

Søndag den 19. juni holder vi en stor folkemusikfest i Sct. Hans Have kl. 11-17. 

Vi er i kontakt med ikke mindre end 14 forskellige spille-, fortælle- og sanggrupper, så 
hele haven kommer til at summe af musik, sang og dans. 

Vi fejrer også etableringen af Lirum Larum for 50 år siden og samler den originale 
Lirum Larum-gruppe. 
 

 
 

RROOTS 

Vi kan nu igen gennemføre de planlagte ”fyrtårnsarrangementer” på Gimle med 
udsøgt musik og jam, dans m.m. 

Lørdag d. 7. maj kommer Hoven Droven og Fiddle8. 

Lørdag d. 10. september kommer Sorten Muld og Nevesta’s Voice. 

Lørdag d. 10. december kommer AySay og Ipek Yulo. 

Mere herom senere, men følg med på de sociale medier og hjemmesider. 

Mogens Toft Jensen - Rødder, Fødder & Stemmer 
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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 Anders Clausager, 

anders.spillemandslauget@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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


