
Jeg elsker den brogede verden
Thorvald Aagaard 1922 | Hans Vilhelm Kaalund 1877

Jeg elsker den brogede verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i patriarkernes tid.
 
De snakke, som om den er gammel,
af synd og sorger mæt.
O nej, den flyver endnu i dans
om solen så ung og let!
 
Jeg har grædt, som andre, af smerte,
fordi min boble brast,
men boblen er ikke verden;
læg verden det ej til last!

Var livet en dans på roser,
mon alt da var bedre end nu?
Hvis ej der var noget at kæmpe for,
hvad var da vel jeg og du?

Kamp må der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro,
thi evig stilstand er død!

Og derfor elsker jeg verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i skabelsens ungdomstid!

den danske sang
Kai Hoffmann 1924 | Carl Nielsen 1926

Den danske sang er en ung blond pige,
hun går og nynner i Danmarks hus,
hun er et barn af det havblå rige,
hvor bøge lytter til bølgers brus.
Den danske sang, når den dybest klinger,
har klang af klokke af sværd og skjold.
Imod os bruser på brede vinger
en saga tone fra hedenold.

Al Sjællands ynde og Jyllands vælde,
de tvende klange af blidt og hårdt,
skal sangen rumme for ret at melde om,
hvad der inderst er os og vort.
Og tider skifter, og sæder mildnes,
men kunst og kamp kræver stadig stål,
det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes,
det flammer hedest i bjarkemål.

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang,
og lære kan vi af nattergale,
af lærken over den grønne vang.
Og blæsten suser sin vilde vise,
og stranden drøner sit højtidskvad.
Fra hedens lyng som fra stadens flise
skal sangen løfte sig ung og glad. 

rØdder FØdder & sTeMMer er Roskildes nye folkemusikfest, som afløser det tidligere Roskilde 
Spillemandsstævne, som i sin tid var banebrydende som det første danske spillemandsstævne efter 
svensk forbillede. Nu skal der igen brydes nye baner, hvor folkemusik og borgere kan mødes. 
Denne Folkemusikfest søger at samle tradition og fornyelse, professionelle og ildsjæle, unge og 
gamle, indenbys og udenbys, dansk og nordisk i grænselandet mellem folkemusik og andre genrer. 
Lad Festen blive starten til en fornyet styrkelse folkemusikken i Musikbyen Roskilde.

TUsInd Tak 
Folkemusikfesten gennemføres i samarbejde med økonomisk støtte fra:

www.rosrod.dk – www.facebook.com/folkemusikfest



Fest-info-bord: 14-18: ved Skolestuen, 18-22: ved Knarr, 22-02: på Snekken.

Tid Hvad Hvor Hvem

15:00 - 18:00 WorKSHoPS m.m. HavNeN

15:00 - 18:00 KorKor – åbent Kor Lodsen Camilla Tiedt og Mette Lind

15:00 - 18:00 folKemuSiK WorKSHoP 
for uNge STrygere

Skolestuen Ditte Fromseier

17:15 - 18:00 lær de vigTigSTe daNSe, 
iSær for uNge

Ved Tunet Nordisk Dans

17:15 - 18:00 Prøv roSKildeS
TradiTioNelle daNSe

Dansestuen på 
Snekken, første sal

Roskilde Forsøgskvadrille og -Baltrio

17:15 - 18:00 lær fælleSmelodierNe 
Til SamliNgeN Kl. 19

Ved Lavvo-teltet Michael Graubæk og Rune Barslund

17:15 - iriSH SeSSioNS Havhingsten Mark Langers folk

17:15 - busKspil Kan starte Overalt Alle, frit

18:00 - 19:00 SPiSNiNg Snekken og havnen (optrædende spiser på Knarr)

19:00 - 22.00 feST muSeumSøeN

19:00 - 20:00 SamliNg
Velkomst Musikbyen
Fællessang
KorKor 
Unge strygere 
Fællesspil
Nordisk Dans 
Haiku: Rødder, Fødder, Stemmer

Tunet
Claus Larsen, Roskilde Kommune
Grethe Aagaard, Nina Frederiksen
dagens KorKor-gruppe
Ditte Fromseiers elever
Alle spillemænd
Kødbykapellet m.fl.
Borgmester Joy Mogensen

20:00 - 22:00
20:00
20:40
21:00
21:30

almeN daNS 
Mads Hansens Kapel
Roskilde Spillemandslaug
Roskilde/Lejre Baltrio
Havnebanden

Tunet For alle, åben dans på Nordens største 
udendørs træ-dansegulv ...

20:00 - 22:00 busKspil 
Herunder:  
Spil med en rigsspillemand

Overalt Alle kan tage et initiativ 

Michael Graubæk m.fl.

20:00 - 22:00 iriSH SeSSioN Havhingsten Mark Langers jam-folk

20:00 - 22:00 STemmer i STueN 
Stemmens mangfoldighed i 
nordisk tradition: kald, 
folkeviser og fortælling.

Lodsen Annemarie Krarup og Helle Thun 

Alle kan være med, eller byde ind, i 
den åbne stemning

22:00 - 01:00 feSTeN forTSæTTer SNeKKeN

22:00 - 01:00 „louNge“ I restauranten Mads Hansen Kapel diverterer - med
mulighed for at joine.

22:00 - 01:00 JamSeSSioNS På vandfront terrassen Åbent for alle

22:00 - 01:00 Dans meD halvåben plaKat
Sønderhodans
Almen dans
Dans til sang
Åben spilleliste

Dansestuen på 
første sal

Bl.a.:
Bjerager & Barslund:
Graubæk med venner 
RoskildeKrukkerne 
....

22:00 - 01:00 NaTmad I restauranten 55 kr. for natmad.

02:00 Festen fortsætter næste år På en ny måde :)

Program Folkemusikfest Rødder, Fødder & Stemmer – 8. August 2018


