
 FREDAG - ØSTERVANGSSKOLEN 
 

19.30 Fællesspil med Fionia Stringband for alle 
stævnets deltagere 

20.30-23 Fionia Stringband 
 
 LØRDAG - ROSKILDE BY 

ØSTERVANGSSKOLEN 
 

10.30 Spillemandsgrupper i byens gågader 
12.15-12.45 Fællesspil på Stændertorvet for alle 

stævnets deltagere 
 

13.30-16 Workshops (gratis): 
Waltz nr. 2 - Sammenspil med Jakob Koch, Tureby, 

for alle instrumenter. 
Danse med vals - Danseworkshop med Hanne 

Troen og Poul Møller, Køge. 
Folkedans for børn - ved Egon Agerskov, Tølløse, 

for både begyndere og øvede. Kl. 13.30-
14.15: op til 10 år, kl. 14.30-16: fra 10 år. 

 

16.20-17.30 Matinékoncert (gratis) med opvisninger 
fra workshoppene 

17.35 Vi øver stævnemelodierne  
18.00 Festmiddag - med underholdning v/Klaus & 

Lena 
19.30 De Vestsjællændere 
20.30 Syd for Køge 
21.30 Ramsø Spillemandslaug 
22.30-23.30 Roskilde Spillemandslaug 
 
SØNDAG - JAKOBSKIRKEN 

ØSTERVANGSSKOLEN 
 

11-12 Spillemandsmessen med Messeorkesteret 
(dirigent Jakob Koch), Folkekoret (organist 
Henrik Bjørnum, solist Lea Daescu) og 
sognepræst Mogens Ohm Jensen 

 

12.40 Stevns børnedansere, opvisning, v/Henrik 
Larsen 

13.00 Messeorkesteret 
14.00 Traktørerne 
14.45 Gunnar Petersen m.fl. 
15.30-16.15 Roskilde Spillemandslaug 
16.30-17 Fællesspil af stævnemelodierne m.m. 
 
   Ændringer kan forekomme 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

Steder: 
Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde. 
Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde (lige ved 

siden af Østervangsskolen). 
 

Mad og drikke: 
Kongebakkens Slagter leverer festmiddagen lørdag 
aften og sælger sandwich m.m. søndag. 
Festmiddagen (angiv kød / vegetar) betales forud, se 
nedenfor. 
Der vil alle dagene være salg af øl og vand, kaffe og 
te samt kage. 
 

Priser: 
Bal fredag aften: 75 kr. (unge 16-26 år: 40 kr., børn 

0-15 år: gratis) 
Workshops og matinékoncert: Fri entré 
Festmiddag: 130 kr. (betales forud) 
Bal lørdag aften: 150 kr. (unge 16-26 år: 75 kr., børn 

0-15 år: gratis) 
Hele stævnet: 175 kr. (unge 16-26 år: 90 kr., børn 

0-15 år: gratis) 
Søndag: Fri entré (både i Jakobskirken og på 

Østervangsskolen) 
 

Forudbetaling senest 26.7. til Roskilde Spillemands-
stævne, bank reg.nr. 2280, kontonr. 7554 430 443. 
Festmiddagen kan også betales ved en onsdags-
aften på havnen, senest 26.7. 
 
 
KONTAKT 
 

PR og presse: Anne Petersen, tlf. 51 25 44 97, 
annep.lyndby@hotmail.com 
 
Musikere: Birgit Spang-Thomsen, tlf. 20 96 17 81, 
birkarspang@gmail.com 
 
Kasserer: Jørgen Jensen, tlf. 23 11 50 29, 
mbd.jj@hotmail.com 
 
Arrangør: Roskilde Spillemandslaug 
 
 

www.lirumlarum.dk 

 

 

Fredag-lørdag-søndag 

4.-6. august 2017 

Østervangsskolen 
Jakobskirken 

 
 Fionia Stringband 

 

 Koncert på Stændertorvet 
 

 Matinékoncert (gratis) 
 

 Spille- og danseworkshops 
for børn og voksne (gratis) 

 

 Festmiddag 
 

 Bal med spillemandslaug fra 
Ramsø, Køge, Vestsjælland 
 

 Spillemandsmessen 
 
 

Sponsorer: 
Roskilde Kommune, Statens Kunstfond, Gadstrup 
Blomster, Kongebakkens Slagter og Specialitetsforretning 

http://www.lirumlarum.dk/


DE VESTSJÆLLÆNDERE 

 
- en gruppe erfarne spillemænd fra Kalundborg- og 
Slagelse-egnen. De spiller traditionel dansk spille-
mandsmusik, både som lyttemusik og til dans. De 
har bl.a. spillet ved Aldershvilestævnet, ved 
Europeader samt ved Korrö Folkmusikfestival i 
Sverige. I 2010 deltog de i Islek på Island, et 
skandinavisk stævne for folkedans og folkemusik, 
og i 2013 gik turen til Grønlek-stævnet i Grønland. 

RAMSØ SPILLEMANDSLAUG 

 

Det store Ramsø-laug - vores spilleglade naboer 
mod syd - er kendt for det korrekte dansetempo, 
den gode lyd og det smittende humør, som præger 
deres meget populære baller og legestuer. De 
spiller traditionel dansk folkemusik, men kan også 
lide det udenlandske. Og indimellem bryder de ud i 
energisk sang. 

SPILLEMANDSMESSEN 

 

 Spillemandsmessen er en 
gudstjeneste iklædt dansk 
folkemusik. Musikken er 
komponeret af Ivan Bjerre 
Damgård og Michael 
Sommer fra Jydsk på 
Næsen. Messen er for 
blandet kor, solist og 
orkester. 

FIONIA STRINGBAND 

 

Vi glæder os til Fionia Stringbands festlige start på 
stævnet: en times fællesspil! Ved det efterfølgende 
bal vil Fionia Stringband levere livlig dansk og 
skandinavisk folkemusik, med inspiration fra Québec 
og Cape Breton. Danserne kan glæde sig til både 
smeltende valse og friske polkaer. Denne fynske 
gruppe består af tre af Danmarks dygtigste folke-
musikere: Michael Graubæk, violin - Jes Kroman, 
violin - Theis Langlands, klaver. De har alle tre 
modtaget flere priser og udmærkelser. 

TRAKTØRERNE 

 

Traktørerne har mange musikalske berøringsflader. 
De har samlet lidt fra det hele i en bred fortolkning, 
der hedder "folkemusik, viser og fællessang". De 
synger udelukkende på dansk - både egne og 
andres viser og sange. Frede Ibsen, Jens-Martin 
Ipsen og Gunnar Petersen. 

 
 

Læs mere og find links på 
www.lirumlarum.dk 

under Roskilde Spillemandsstævne 
 

SYD FOR KØGE 

 

Køge Spillemandsforening, som blev stiftet i 1980, 
omfatter flere mindre spillegrupper, og Syd for Køge 
er en af dem. De syv medlemmer håndterer violiner, 
bratch, bas, harmonika og klaver. Deres drev og 
spilleglæde resulterer i god dansemusik - også af og 
til i form af en sang! Så både det dansende og det 
lyttende publikum får en god oplevelse. 

ROSKILDE SPILLEMANDSLAUG 

 
Roskilde har landets ældste spillemandslaug og 
spillemandsstævne. Lauget er meget aktivt, bl.a. ved 
onsdagsaftenerne, hvor der året rundt er åben dans 
og fri entré - om vinteren på Kildegården, om 
sommeren på Museumsøen. Laugets mere end 100 
medlemmer danner mange mindre spillegrupper. 
 
FÆLLESSPIL 

Buskspil: Der er mange gode steder på Østervangs-
skolen - ude og inde - til buskspil alle dagene. 

Spillelister til fællesspil fredag med Fionia Stringband 
samt lørdag på Stændertorvet (forspiller Jørgen Sten 
Andersen): se www.lirumlarum.dk under Roskilde 
Spillemandsstævne, vælg Program. 

Stævnemelodier (forspillere Jørgen Sten Andersen 
og Jørgen Jørgensen): Oksbøl polka (Æ’Tinusser 
polka) – Tores schottis – Sebbersund hopsa. 

Noder: www.spillefolk.dk - vælg Nodesamling - vælg 

Repertoirelister. 
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