Foråret 2021
TRADITIONEL DANS
OG MUSIK PÅ
ROSKILDE/LEJREEGN
EN FRA 1700-TALLET
TIL NUTIDEN: TO
FOREDRAG SAMT EN
EKSKURSION

Sørensen i Roskilde, gårdmand Jörgensen i
Øm, organist Olsen på Ledreborg, fru Andersen
i Ejby, dyrlæge Tobiassen i Gevninge samt
danse-etablissementet på Skt. Hans.
Turen ledes af Poul Bjerager.
Pris: 350 kr. for begge forelæsninger samt en 4timers forelæsningsekskursion. Man kan ikke
tilmelde sig særskilt til ekskursionen.
Du kan i stedet i begrænset omfang tilmelde
dig hver af de to forelæsninger særskilt for
100 kr. Mere information og tilmelding, klik
på titlerne for foredragene.
Tilmelding på www.skjoldfolkeuni.dk.

Musikarkæologisk udgravning og
undersøgelse af melodier og- danse fra
nationalparkens landskab
Baggrund og uddybning:
Hvilke typer melodier og danse har man brugt
på Roskilde/Lejre-egnen fra 1700-tallet og op
mod nutiden? Hvordan har musikken lydt og
dansen gået her på egnen før rockens tid? Det
har tidligere nationalparkchef og nu
rigsspillemand Poul Bjerager sammen med
studiecirklen ”Roskilde/Lejre Historiske
Forsøgskvadrille” undersøgt gennem
omfattende arkivstudier og praktiske
efterprøvninger.
Poul Bjerager er Rigsspillemand, og tidligere chef for Nationalpark
Skjoldungernes Land

Program:
Mandag d. 22. februar kl. 19:15 – 21:00,
Roskilde Museum: 800 melodier, 80 danse
og 8 spillemænd fra Roskilde/Lejre-egnen
Pris: 100 kr.

Mandag d. 8. marts kl. 19:15 – 21:00,
Roskilde Museum: Musikarkæologiske
metoder – en folkemusikalsk rejse gennem
tid og landskab
Pris: 100 kr.

Mandag d. 22. marts kl. 15:15 – ca. 19:
Ekskursion til historiske steder af betydning
for Roskilde/Lejre-egnens musiktradition,
Forelæsningsekskursion i bus gennem tid og
landskab i dele af nationalparken, hvor vi
“besøger” (hhv. passerer forbi) bl.a. skomager
Christoffersen i Himmelev, stadsmusikant

Poul Bjerager arbejder for tiden på et 2bindsværk om Lejre- og Roskilde-egnens
traditionsmusik og dans. Bind 1 udkommer
udkommer på Roskilde Museums Forlag i
efteråret 2020 og omfatter en præsentation af
musikken og dansene og dets udførelse og
brug, også i vore dage. Der er udgravet 800
melodier og 80 danse. I bogværket
præsenteres et udvalg af dem, samt
overraskende ny viden om traditionerne.
Over to forelæsninger i februar og marts 2021
gennemgås udgravningerne, kilderne,
forsøgsafprøvningerne samt konkrete danse og
melodier. Plancher, slides, lydeksempler og
videoklip vil indgå i forelæsningerne.
Vi ser nærmere på projektets undersøgelesmetoder.
Udgravningen afsluttes med en ekskursion
rundt i Skjoldungelandets musikalske landskab.

For nærmere information om foredragene og
ekskursionen skal du henvende dig til Jesper
Brandt, brandt@ruc.dk, 2275 6699

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Foråret 2021

Folkeuniversitet Skjoldungernes land
- En ny type folkeuniversitet

Danske folkeuniversiteter er lokalt/kommunalt forankrede institutioner for folkeoplysning. I forlængelse
af denne tradition ønsker Folkeuniversitet Skjoldungernes Land at fremme den lokale forankring i de
problemstillinger, der tages op i Folkeuniversitetet. Med oprettelsen af Nationalpark Skjoldungernes land
i 2015 er indledt en proces omkring udviklingen af lokalsamfundet, der indebærer store muligheder –
men også udfordringer – for udviklingen af natur, landskab, kultur, rekreation, turisme og bæredygtighed.
Det har ikke bare betydning for nationalparken, men også for resten af de tre kommuner – Lejre, Roskilde
og Frederikssund - som parken ligger i.
Det nye folkeuniversitet ser det som sin fornemste opgave at bistå lokalbefolkningen i udbredelsen af
viden om de lokale natur- og kulturværdier, og diskussion af hvordan de kan styrkes i den fremtidige
udvikling af parken og kommunerne. Hvordan samler vi viden og bedre opmærksomhed omkring vores
natur- og kulturværdier? Hvordan skaber vi mere, og mere sammenhængende natur inden for
nationalparken? Hvordan skaber vi forståelse for og praktiske løsninger på konflikter mellem ønsker om
styrkelse af lokal biodiversitet, ønsker om at bistå med lokal omstilling mod bæredygtighed, og ønsker om
’business as usual’? Der er et utal af lokale problemstillinger, der har betydning for vores fælles fremtid,
og derfor med fordel vil kunne tages op i et folkeuniversitetsregi.
Men der vil også være mange problemstillinger af mere generel karakter, som det vil være relevant for os
at tage op. Og klassiske folkeuniversitetstemaer – som f.eks. om Genforeningen 1920 – vil bestemt også
finde plads i vores virksomhed.
Jesper Brandt, Formand

Mogens Petersen, Næstformand

Christian Fjeldsted Andersen, Kasserer

Aktuelle programserier for Folkeuniversitet Skjoldungernes Land:
Kirkegårdsmiljøer i Nationalpark Skjoldungernes land: Tre søndage 27. september – 1. november
Martin A. Hansen og Gudernes stræde: Lørdag d. 7 november 2020 og lørdag d. 8 maj 2021
Hesteofringen før og efter – heldagstur fra Roskilde. Lørdag d. 30. januar 2021
Traditionel dans og musik på Roskilde/Lejre-egnen: Tre mandage: 22. februar, 8. og 22. marts 2021
Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid. Seks onsdage 17. marts – 28. april 2021
Genforeningen, påskekrisen og folkenes selvbestemmelsesret: Mandag d. 29. marts 2021
Forårets komme i Nationalpark Skjoldungernes Land: Seks tirsdage 13. april – 18. maj 2021 + seks tur-arr.
Vandrende diskussioner om skovenes fremtid: Tre søndage 19. september – 17. oktober 2021
Tilmelding til enkeltdagsaktiviteter koster mellem 80 og 175 kr.
Der gives rabat ved tilmelding til hele programserier, der koster fra 150-450 kr.
Du kan betale både med kort og mobilpay. Mere information, pjecer samt tilmelding på www.skjoldfolkeuni.dk

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

