
Pressemeddelelse: 

Tradition og fornyelse = 

Roskilde Spillemandsstævne 2017 

4.-5.-6. august, Østervangsskolen og Jakobskirken 

 

Spillemandsmesse - åbningsbal med fællesspil med det prisbelønnede Fionia 

Stringband - stort fællesspil på Stændertorvet lørdag - klimasikret søndagskoncert 

på Østervangsskolen (og ikke i Folkeparken) - alt er udtryk for spillemandsstævnets 

smukke blanding af tradition og fornyelse. 

Søndag d. 6. august starter kl. 11 med Jydsk på Næsens kendte Spillemandsmesse i 

Jakobskirken. Der er tale om en gudstjeneste, men en lidt anderledes en af slagsen: 

den er iklædt dansk folkemusik, komponeret af to nulevende jyske spillemænd. Der 

medvirker et Messeorkester og et Folkekor. Folkekoret øver i slutningen af juli, og er 

man interesseret i at synge med, sker tilmelding til Jakobskirkens organist Henrik 

Bjørnum på mail: organist@jakobskirken.dk. Man må også gerne danse til messen! 

Udover sognepræst Mogens Ohm Jensen medvirker solist Lea Daescu, dirigent for 

Messeorkestret Jakob Koch samt dirigent for Folkekoret organist Henrik Bjørnum. Fri 

entré. 

Fredag d. 4. august 

Spillemandsstævnet starter fredag aften i rigtig stævnestil med en times fællesspil 

med det flere gange prisbelønnede Fionia Stringband fra Fyn. Derefter står de for et 

forrygende bal resten af aftenen med livlig dansk og skandinavisk folkemusik, inkl. 

inspiration fra Québec. Spilleliste til fællesspillet findes på www.spillefolk.dk – 

nodesamling – repertoirelister. 

Lørdag d. 5. august 

Lørdag formiddag kan man opleve den livlige og glade folkemusik i Roskildes 

centrum og gågader. Kl. 12.15 sker der noget NYT: et kæmpestort fællesspil for alle 

mailto:organist@jakobskirken.dk
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stævnets deltagere på Stændertorvet! Man kan både lytte og danse med. 

Arrangørerne håber at se en masse Roskildeborgere og turister. 

Lørdag eftermiddag inviterer stævnet til en række gratis workshops på 

Østervangsskolen. Der bliver undervist i: Folkedans for børn, sammenspil for alle 

instrumenter samt forskellige danse med vals. Ved eftermiddagens gratis 

matinékoncert vil der være opvisninger fra workshoppene. 

Lørdag aftens bal er i år med afsæt i stævnets sjællandske rødder. I den anledning er 

der inviteret en række gode naboer. De to store  laug i Roskilde kommune - Ramsø 

Spillemandslaug og Roskilde Spillemandslaug - får til ballet selskab af grupperne De 

Vestsjællændere og Syd For Køge. 

Søndag d. 6. august 

Søndag formiddag åbner Jakobskirken som nævnt ovenfor dørene for 

Spillemandsmessen. Det er noget at glæde sig til. 

Efter Spillemandsmessen flytter aktiviteterne ind til Østervangsskolen lige ved siden 

af. Her starter festlighederne allerede kl. 12.40 med en opvisning af Stevns 

børnedansere. Messeorkestret, der har spillet til Spillemandsmessen, kan man høre 

spille andet end messen, og de, der ikke fik danset i kirken, har mulighed for det her. 

Sang er jo også en del af spillemandsstævnet, og Traktørerne inviterer til folkemusik, 

viser og fællessang. Herefter er bl.a. Roskilde Spillemandslaug på programmet, 

inden fællesspillet kl. 16.30. 

Hele søndagen er der fri entré. 

Buskspil 
I alle dagene vil der være buskspil - det spontane sammenspil i mindre grupper - 

både inde og ude på Østervangsskolen. Her er mange gode hjørner til buskspil, det 

ved vi fra tidligere år, hvor stævnet har været afholdt på Østervangsskolen. 

Kildegården, hvor stævnet har været afholdt de senere år, er jo under ombygning. 

 

Mad og drikke 

For de sultne og tørstige er der hjælp at hente. Kongebakkeslagteren stiller søndag 

igen op med grill-lækkerier. Under hele stævnet vil der være salg af øl og vand samt 



kaffe/te og kage. 

 

Klimasikring af stævnet 

Det er første gang i spillemandsstævnets 42-årige historie, at søndagens koncert 

ikke er planlagt som en udendørs koncert. I alle årene har Folkeparken været 

rammen om søndagens program (med en lille afstikker til Vikingeskibsmuseet i 

2013). Desværre har vejrguderne drillet de sidste ca. 15 år, og næsten hvert andet år 

har søndagens koncert måttet holde flyttedag i sidste øjeblik på grund af lidt eller 

megen regn. 

I år er der valgt en indendørs, klimasikret løsning, og arrangørerne håber, at 

publikum og deltagere tager godt imod denne løsning. 

 

Lidt baggrund 

Roskildes frodige folkemusikalske miljø er i særklasse. Hver onsdag aften året rundt 

er der spil og dans - fra september til maj på Kildegården, fra juni til august på 

havnen ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde. En tur på havnen en onsdag aften giver 

et indtryk af den gode stemning (fri entré). 

Roskilde Spillemandsstævne er landets ældste stævne, og i år er det nr. 42. Stævnet 

er et inspirerende mødested for både spillemænd og folkedansere, professionelle og 

amatører, unge og gamle. Deltagerne kommer fra hele landet og er med til at 

formidle og videreudvikle en kulturarv og folkemusiktradition. Dette frodige miljø 

tiltrækker både de unge konservatorieuddannede folkemusikere, de lidt ældre 

rigsspillemænd og de rigtig gode amatører. 

Og uden  en stor gruppe musikglade frivillige kunne dette store arrangement ikke 

lade sig gøre. 

 

Arrangør: Roskilde Spillemandslaug 

Yderligere info: www.lirumlarum.dk 
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