“Musik over Præstø fjord”
Søren Korshøj, 2009

Kobanke hæver sin skovklædte top
nær Østersøs vand, hvor solen står op,
trækfugle svæver på vinden
En fisker i båden
har kurre på tråden
en ørn slår ned, en hejre får bid.
Se kornmod når spillemænd kommer hid
Fortidens veje, hør skræppende gæs
grise der drives, knirkende læs
velstand bag asende stude
Små kroer med Gønger
en svensker som synger
en kulsvier faldbyder kul for en slik
Datidens lyde bli`r ny musik
Gnister forsvinder mod natskovens tag
fortællingens kunst kommer frem for en dag
den nordiske tanke får tunge
Gensyn og glæder,
historier om steder
man aldrig har været, men sagtens kan se.
En visefuld nat får os til at le
Halvmånen leger med morild i vand
en stjerneskuds vrimmel, fodspor i sand,
fortryllelse rammer de unge
Der danses til toner
fra oldgamle droner,
de ældre smiler, de ved hvad der sker.
En vuggende vals bliver let til fler’
Høstvarme vinde, et kærtegn fra syd
en smilende kvinde starter en lyd
den breder sig blidt over landet.
Hør græshopper, biller
godtfolk der spiller
Det pusler i grøftens blomsterflor
Sang og musik over Præstø fjord…

Syng med når MoPF koret synger sangen ‘Musik over
Præstø Fjord’ fredag ved Dansetræet fredag.

Tak for i år og på gensyn til næste år 2019

PROGRAM 2018

- til 10 års jubilæum!

8. - 11. august 2019
MoPF 2009 - 2019
Hurraaaa!!!

Velkommen til Musik over Præstø Fjord 2018

STØT OS VED AT KØBE BILLETTER I FORSALG

For 10. gang er vi samlet på Musik over Præstø Fjord - i fællesskab
om fantastiske folkemusikalske udskejelser. Velkommen til alle nye
gæster og til alle gamle, til folk fra nær og fjern, velkommen til musikere, kursister, vikinger, gøglerspirer, spejdere, bodholdere, musikelskere,
dansere og alle vores fantastiske frivillige – velkommen til Musik over
Præstø Fjord 2018!

www.billetten.dk

Musik over Præstø Fjord er stedet hvor man er tæt på musikken,
tæt på hinanden. Alle er til fest sammen, i den helt særlige magiske
atmosfære i fællesskab om musikken. Og det er netop det folkemusik
kan. Folkemusikken på Musik over Præstø Fjord skaber bånd mellem
musikken og dansen, mellem de unge og de gamle, mellem de nye og
nyskabende tendenser og den autentiske videreføring af traditionen.
Den skaber ny muld og næring til vores fælles nordiske rødder.
Musikprogrammet i år er absolut et jubilæum værdigt. Ja, man skulle
næsten tro at vi havde 10 års jubilæum med det flotte program. Og
det troede vi faktisk selv. Men eftersom Musik over Præstø Fjord blev
født i 2009, er jubilæet først i 2019! Og det glæder vi os allerede til! I år
fejer vi således, at vi mødes og holder festival for 10. gang!
Det gør vi med et spændende program sammensat af mere end
30 koncerter med professionelle artister fra Danmark, Norge, Sverige
Finland og Grønland. I år sender vi også en pil afsted i retning af vores
nordiske rødder på de nordlige britiske øer, og udvider på den måde
Norden til også at inkludere Shetlandsøerne i Skotland, med besøg
fra den fabelagtige strygertrio Nordic Fiddlers Bloc. Og som noget
særligt i år er vi lykkedes med lokke en håndfuld af de bedste nordiske
musikere til at improvisere et bal under navnet Nordisk MoPF Surprise Jam Band. Der er som altid forfriskende indspark fra de unge fra
ROD og FOD og Folkekons, samt workshops og masser af plads til fri
leg med buskspil og jam.

Festivalpas giver adgang til alle koncerter og workshops
samt festival-pladsen alle dage 9 - 12. august 2018

BILLETTER I INDGANGEN
Kun kontanter og MobilePay - Betalingskort modtages ikke.
Indgangen åbner torsdag kl. 17.00
BILLETTER
Festivalpas, alle dage

600 kr

1-dags Torsdag:

140 Kr.

1-dags Fredag: 		

300 Kr.

1-dags Lørdag: 		

300 Kr.

1/2-dags lørdag

140 Kr. (kl. 9.00 - 18.00)

Lørdag + Søndag:

320 Kr.

Søndag:

50 Kr.

Unge under 25 år HALV PRIS - Børn under 15 år GRATIS
HALV PRIS til alle som bor i 4733 Tappernøje - Husk ID.
Meld dig som frivillig - 8 timers arbejde gir gratis festivalpas!

Børnenes MoPF tilbyder igen i år børne- og familieforestillinger,
spille- og danseworkshops for børn, og masser af muligheder for
at lave musik og være kreativ – og ikke mindst lege – i og omkring
Børneteltet.
Så velkommen til en forlænget weekend i den danske sensommer,
velkommen til at lytte, spille, synge, danse, kysse, kigge på stjerner,
spise god mad, gå med bare tær i græsset. Velkommen til at møde
nye og gamle venner, og til at opleve musikken sammen med os.
Foreningen Musik over Præstø Fjord

Følg med på www.facebook.com/musikoverpf
- og find mere information på www.mopf.dk

Tak til alle som bidrager til den gode stemning. Og en særlig tak til
Næstved kommune, Nørre Smidstrup og alle de frivillige, som med
deres opbakning får det hele til at lykkes.

Anne Grete Kamilles og Søren Korshøj er glade for at åbne deres have
for festivalens gæster. Vi sender en stor tak til alle for at være med til
at passe på haven og passe på de tilstødende arealer, som naboerne
så venligt stiller til rådighed. Vi er dybt taknemmelige over at bo i
Danmarks mest gæstfrie landsby og sender den største tak til Nørre
Smidstrup og Tappernøje for den store goodwill, der gør det muligt for
Musik over Præstø Fjord
at være i den smukke danske natur. Folk kommer
fra fjern og nær og er med
til at skabe den magiske
stemning med spil, dans
og sang. Vi bliver flere og
flere. Vær med til at passe
på hinanden, tingene og
naturen. Tak.

AKTIVITETER PÅ FESTIVALPLADSEN
- musik og meget mere
MoPF SHOPPEN
I MoPF shoppen ved Café-Scenen er der salg af årets unikke MoPF Tshirt og andet beklædning for
børn og voksne, med unikke
håndskårede stoftryk. Her
sælges også CD’er. MobilePay og
kontanter modtages.
BODER
I Café-Scene området er der
boder, bl.a. tøj og smykker fra
Indien og Afrika, til fordel for
et skoleprojekt. Igen i år er der
vikingeboder med garnfarvning,
oldnordisk smedekunst, klæder
og smykker med mere. Vikingerne har slået lejr mellem indgangen og
Dansetræet. Yrsa Grüning kommer med sine loppefund og massagebod,
til fordel for hendes børnehjem, Sunway Children, i Indien. Book evt. din
tid allerede ved ankomst i hendes bod ved Café-Scenen.
BØRNETELTET
I børneteltet
er der legetøj,
gøglerudstyr,
Krea-hjørne hvor
man kan male på
sten og t-shirts,
få ansigstmaling,
man kan prøve instrumenter, spille
vikingespil, gå på
slack-line, lege i
legehuset og sandkassen, Der er workshops, også for børn i både dans,
spil, rytme og gamle lege og der bygges rasleinstrumenter. Spejderne
kommer og bygger en rafte-karrusel og sandskulptørens sandbunke står
stadig til fri udfoldelse for kreative børn.
ÅBEN SCENE
Open Mike - der er mulighed for at give et par numre på Café-Scenen
(med lydmand), eller ved Dansetræet (akustisk), når intet andet er programsat. Skriv jer på tavlen ved scenen ved ankomst til festivalen.
BAR
Der er to barer der begge sælger diverse drikkevarer, samt sandwich og
salater, kage og den eftertragtede MoPF lagkage mv. Der kan betales med
kontanter og MobilePay. Baren ”Den våde violin” er som vanligt placeret
på Plænen ved Jamteltet. Den lille bar er placeret overfor Café-Scenen. I
forbindelse med aftenkoncerter i Danseladen åbner Satellitbaren der.

...Musik og meget mere
INDGANGEN
Indgangen åbner torsdag kl. 17.00. Her kan købes adgangsbilletter til festivalen samt madbilletter. Her er også information, busplaner, glemte sager
og mulighed for at oplade sin mobiltelefon. Man kan betale med kontant
og MobilePay, men ikke betalingskort. Man hæve penge via MobilePay,
min. 200 kr ad gangen. Indgangens åbningstider er: torsdag 17-22, fredag
og lørdag 9-22, søndag 9-11. Kommer man efter indgangen er lukket kan
adgangsbilletter købes i Satellitbaren ved Danseladen.
I 2018 tilbyder MoPF igen halv pris til alle som bor i 4733 Tappernøje, så
husk noget ID med adresse og kom ind til halv pris i år.

MAD
Madbilletter til morgenmad og aftensmad kan købes i indgangen, gerne
ved ankomst. Der serveres morgenmad mellem kl. 8.30 og 10.00 (havregrød fra ca 7.30) og aftensmad kl. 18.00, hvorefter køkkenet lukker. Der
er altså fællesspisning kl. 18.00. Sandwich/salat, og aftensuppe - og kage
sælges i baren løbende, så længe lager haves. Man må gerne medbringe
egen mad og drikke på festivalen.
Priser: 		
Morgenmad
Aftensmad (kød/vege)

Fredag og lørdag
40 kr
100/80 kr

Søndag
50 kr
Gratis efter oprydning

Børn under 10 år, halv pris for morgen og aftensmad.
Aftensmad torsdag d. 9/8 skal forudbestilles senest 6/8 pr. mail
til info@mopf.dk - 70 kr. betales ved spisning.
Viggas Vaffelbod overfor “Den våde violin” sælger lækre vafler og saftevand. Hold øje med hvornår der er åbent.

AFFALD
Vi hjælpes alle om at holde pladsen ren. Ryd venligst op efter dig selv og
din næste. Engangsservice og andet restaffald smides i en af de mange
skraldespande på pladsen. Der er opsat hvide kasser til sortering af dåser
og plastflasker samt mindre kasser til glasflasker. Der er affaldsstationer i
spiseområdet ved Café-Scenen, samt ved baren ”Den våde violin”.

Fotos: Franseska Mortensen
www. franseska.dk

Og så er der selvfølgelig Kyssebænk og hængekøjer, nattehimmel og
stjerneskud, buskspil, Ordværksted, Strikkehjørne, drageflyvning, gratis
friluftsbad, naturudstiling, bål og vaffelbod… Og den der uforklarlige
magi som bare opstår mellem folk og musik.

MUSIKPROGRAM 		

...og mere af det praktiske
Camping
Camping foregår på Evalds camping hos Gitte på Østervang, Smidstrupvej 66, 4733 Tappernøje. Her er også plads til campingvogne/autocampere. Gratis bilparkering ifm campering.
- Torsdag til søndag: 120 kr. pr person
- Enkelt nætter: 50 kr. pr person
- Børn under 15 år gratis ifølge voksne.
- Bad 25 kr.
- Sovesal i ’Gildestalden’: 60 kr. per nat 				
(kan bookes hos Gitte på: oestervang@dlgpost.dk / 6174 4329).
Kun hyrede musikere og TEAM medarbejdere med tilladelse
bor ved festivalpladsen.

TORSdag Danseladen
19.30

Musik over Præstø Fjord byder velkommen til festivalen

19.30 – 20.45
21.15 – 22.30
23.00 – 00.15
		

Perry Stenbäck & Peter Puma Hedlund (S)
Nordisk MoPF Surprise Jamband (S,FIN,N,DK)
Spöget i Köket (DK,S) 				
– Sponsoreret af STARS Vordingborg! Tak!

fredag Danseladen
10.15 – 11.45
		
13.15 – 14.45
16.45 – 17.45

WORKSHOP Røros Pols v. Olav Luksengård Mjelva (N)
Danseinstruktør Henrik Larsen
BAL ved Olav Luksengård Mjelva (N)
Martin Seeberg - Loopmania (DK)

18.00 		
19.30 – 20.15

MADTID - FÆLLESSPISNING
Musikstuderende (DK, S)

20.45 – 22.00
22.45 – 00.00
00.45 – 02.00

Fru Skagerak (DK, N, S)
Groupa (S)
Calibutband (DK, DK/TR, RO)

fredag Viseteltet
10.30 – 10.40

Nr. Smidstrup Børneband (DK)

10.45 – 11.45

Tigertræning legekoncert og parade med Long Fei

14.00 – 15.15

Basco med Jullie Hjetland (DK, DK/N, S, SCO)

BAD OG TOILET
Der er træk og slip toiletter samt handicaptoilet ved overgangen til
Café-Scene området, og ’Yellow Corner’ for mænd i bunden af pladsen
ved Viseteltet. For kvinderne er der et ‘Tissehus’ bag Børneteltet. Der
er mulighed for gratis friluftsbad (koldt vand) ved Bålhuset, men ingen
øvrig bademulighed for publikum og 8-timers-frivillige på festivalpladsen.
Optrædende musikere og TEAM medarbejdere har adgang til varmt bad.

16.45 – 18.00

Helene Blum og Harald Haugaard Band (DK)

18.00 		
20.45 – 22.00
22.45 – 24.00

MADTID - FÆLLESSPISNING
Søren Korshøj Kvartet (DK)
Tone Hulbækmo Band (N)

FRIVLLIGE
8 timers arbejde giver et festivalarmbånd og dermed adgang til festivalen
alle dage, men intet yderligere. 12 timer giver adgang samt aftensmad
fredag og lørdag. TEAM medarbejdere arbejder minimum 16 timer og
får mad og gratis camping (enten på Østervang eller ved festivalpladsen,
efter aftale) under festivalen. Tilmelding som frivillig foregår via www.
mopf.dk, hvor der også er beskrivelser af de forskellige opgaver. Stort tak
til alle frivillige!

10.00 – > Åben Scene når der er plads. Skriv jer på tavlen.

PENGE
Der modtages ikke betalingskort på festivalpladsen. Der kan betales med
kontanter og MobilePay i såvel bar som indgang og i MoPF shoppen.
Der kan hæves kontanter i indgangen med MobilePay, minimum 200 kr.
Nærmeste hæveautomat er i Præstø, 7 km fra festivalpladsen. Kort modtages i Fakta i Tappernøje, 3 km mod nord ad hovedvejen.
SAMARIT sidder klar med plastre og førstehjælp til venstre for Indgangen.

fredag Dansetræet
Cirkusværksted på plænen, for alle, 12.45 - 14.45
12.15 – 12.35

Cirkus Changhaig show

15.05 – 15.25

Cirkus Changhaig show

15.30 – 15.50

MoPF Koret synger ‘Musik over Præstø fjord’

15.50 – 16.10
Forperson Anne Grete Kamilles præsenterer Spillemandsprisen 2018 som overrækkes af MF Kulturordfører Alternativet
Rasmus Nordqvist. Buskspilsprisen 2018 overrækkes.
16.15 – 17.00

MoPF Nordiske Unge band

17.00 – 18.00

Street Cut Gadeteater - AFLYST

18.00 		

MADTID - FÆLLESSPISNING

19.00 – 20.45
21.00 – 21.20

Åben Scene spil/sang til dans
Cirkus ChangHigh ILD-show

22.00 – 23.00

Kædedans med balladesang v. Sif og Asta

fredag Café-Scenen
13.00 – 15.00
15.45 – 16.45
17.00 – 18.00
18.00 		

Åben Scene med lydmand. Skriv jer på tavlen.
FairFolk (DK)
George Sorensen og Niels Ottosen (DK)
MADTID - FÆLLESSPISNING

19.00 – 19.45

’Året Helge’; Natasja Lee Dickinson (DK)

20.30 – 23.30

Honky-Tonk-Goose (DK) (STARS Husorkester)

Herefter lukker Café-Scenen for i aften
19.30 – 20.15 Historiefortælling i Bålhuset for børn v. Marianne Schjelde

MUSIKPROGRAM 		
LØRdag Danseladen

MUSIKPROGRAM
SØNdag Café-Scenen

10.00 – 11.45
13.15 – 13.30
13.30 – 15.30

WORKSHOP ved Roskilde Spillemandslaug (DK)
Sanja+F - Børneband (DK)
BAL ved Roskilde Spillemandslaug (DK)

16.30 – 17.45

Ale Carr & Esko Järvelä (Fin, S)

18.00 		

MADTID - FÆLLESSPISNING

19.00 – 19.15

Stevnspigerne danser (DK)

- og Sørens karrygryde

19.15 – 20.00

ROD (DK)

12.00 – 16.00

Fælles oprydning for alle der har tid og lyst

20.30 – 21.45

Mats Eden & Tina Quartey (S)

16.00 – 17.00

Marc Facchini (DK) - koncert og mad i Bålhuset

22.30 – 23.00

Embla danser til Phønix (DK)

23.00 – 00.00

Phønix (DK)

00.45 – 02.00

Mames Babegenush (DK)

10.00 – 11.00

Fin Alfred Larsen (DK)

SØNdag Viseteltet
11.00 – 11.40

Cirkus 3 med klovnene Charlie og Binalto (DK)

SØNDAG Efterfest med hyggekoncert

Tak til alle der har tid og lyst til at give en hånd søndag middag med
at pakke sammen. Kl. 16.00 tømmer vi de sidste ølankre og hygger i bålhuset med afslutningskoncert ved Marc Facchini og spiser lækker mad.
Bålhushyggen, inkl. mad og drikke er gratis for alle som har hjulpet.

lørdag Viseteltet
EMI - Børneband (DK)

10.15 – 11.00

’Vers på Tværs’ Jesper Bylling og Kathrine Assels (DK)

12.45 – 14.30

Elona Planman & Gunni Torp (S, DK)

16.30 – 17.45

Lunau & Sund med Palle Hjort (DK)

18.00 		

MADTID - FÆLLESSPISNING

20.30 – 21.45

Vesselil (DK)

22.30 – 23.45

Lars & Uhørt (DK)

lørdag Dansetræet
11.00 – > Åben Scene når der er plads. Skriv jer på tavlen.
12.15 – 13.00

WORKSHOP: dans, børn/unge ved Stevnspigerne

14.45 – 15.25
15.30 – 17.15

NordenFra Danseteater (DK)
FOD (DK)

17.30 – 18.00
		

Folkemusikorkesteret Køge Musikskole 			
v. Henrik Jansberg

18.00 		

MADTID - FÆLLESSPISNING

22.00		

NordenFra Ildshow

lørdag Café-Scenen
11.00 – 13.30

Åben Scene med lydmand. Skriv jer på tavlen

14.15 – 14.45
		
15.15 – 15.45

De glade Syngepiger, Næstved Musikskole 		
v. Bent Kværndrup
Femklang (DK)

16.00 – 16.30

Samklang v. Signe Svennum (DK)

17.00 – 18.00

Nordic Fiddlers Bloc (N, S, SCO)

18.00 		
19.00 – 19.45

MADTID - FÆLLESSPISNING
Sune Mandrup (DK)

20.00 – 21.00
21.30 – 23.30

FairFolk (DK)
Nordic Fiddlers Bloc (N, S, SCO)

Herefter lukker Café-Scenen for i aften
19.30 – 20.15 Historiefortælling i Bålhuset for børn v. Marianne Schjelde

WORKSHOPS FREDAG
10.15 - 11.45 Dans, Danseladen
Røros Pols er en traditionel dans fra Røros-området i Norge.
Instruktion Henrik Larsen, Spil Olav Luksengård Mjelva (N). 		
For nybegyndere og øvede - Alle er velkomne.
12.45– 14.45 CIRKUSVÆRKSTED PÅ PLÆNEN
Cirkus ChangHigh Cirkus laver cirkusværksted for alle. Prøv at træde på
glasskår, køre på ethjulet cykel, jonglere, øksekast og meget mere.
13.00 – 15.00 SAMSPIL, JAMTELTET
Samspil for alle ved Laif Carr, svensk Rigsspillemand på violin. I denne
workshop er der dømt samspil for alle instrumenter, og både svenske
og danske melodier. Lær fra øret eller få en node. Alle er velkomne!
13.30 – 15.30 KOR Workshop, bUSKEN
Sangen ’Musik over Præstø Fjord’ øves med Annette Roesen. Kom og
lær melodien eller overstemmer og syng med ved prisoverrækkelserne.

WORKSHOPS LØRDAG
10.00 – 11.45 DANS, DANSELADEN
Traditionelle danske folkedanse. Instruktion og spil: Roskilde Spillemandslaug. Nybegyndere og øvede - Alle er velkomne.
10.30 – 12.30 VISESANG, BUSKEN Fin Alfred Larsen
Gårdsangervise-workshop. Lær et par gamle viser af mesteren. Kom
med dit instrument eller sangstemme. Alle er velkomne!
12.15 – 13.00 	BØRNE/UNGE DANS, DANSETRÆET
Stevnspigerne deler ud af deres glæde ved den nordiske folkedans og
de er gode til at lære fra sig. For alle børn/unge.
12.45 – 14.45 Samspil, JAMTELTET
v. Peter Puma Hedlund. Alle er velkomne - fokus på nøgleharpe.
13.15 – 14.30 	SANGLEGE-RYTME FOR BØRN, Børnetelt
Kom og byg dit eget rytmeinstrument. Hvis du er lille så tag en voksen
med. Vi afslutter med at spille på vores instrumenter sammen.
15.30– 17.00 	SAMSPIL, FOR BØRN OG UNGE, BUSKEN
Vi lærer, og spiller og synger folkemelodien ’Ulv, ræv hare’. Kom med dit
instrument eller din sangstemme v. Jørgen Dickmeiss.
15.30– 17.00 ORDVÆRKSTED, BÅLHUSET v. Lotte Schrøder
Der arbejdes kreativt med sproget og digtning. For unge og gamle.
15.30 - 17.30 Gamle Middelalder-lege , PLÆNEN	
Nordiske middelalder lege-workshop med Kit Nørgaard www.kitnoergaard.dk. Der er garanti for et godt grin. For voksne, og store børn.

Ret til ændringer forbeholdes

10.00 – 10.10

KURSER FØR FESTIVALEN
MoPF inviterer til gratis kursus fra 8. august 2018 kl. 10.30 i
nordisk spillemandsmusik med Ale Carr & Esko Järväle / Mats
Eden & Tina Quartey; fokus på spil til dans med henblik på at
spille koncert til dans på festivalen.
Målgruppe: unge folkemusik interesserede, der er sikre på
deres instrument.
For alle genrer, nationaliteter og instrumenter

find vej til musik over præstø fjord
9 - 12 august 2018
		

festival:

Smidstrupvej 69, Nørre Smidstrup, 		
4733 Tappernøje - Danmark

Parkering:

Følg skiltningen, ingen P langs vejen

Camping:

“Østervang”, Smidstrupvej 66

Tilmelding og yderligere info på www.mopf.dk

Kurserne foregår på festivalpladsen,
Smidstrupvej 69,
4733 Tappernøje, Danmark

Rødder Fødder & Stemmer
Forlæng festivalfornemmelsen og varm op på nyt dansk folkemusiktræf i Roskilde, Rødder Fødder & Stemmer
Onsdag d. 8. August på Roskilde Havn og Museumsøen
Spil, dans, sang, fest, koncerter, jam, mad, øl, ….
Programmet offentliggøres på Rødder Fødder og Stemmers
egen Facebookside i april.
Torsdag d. 9. er der fællestransport i charterbus direkte til
Tappernøje og Musik over Præstø Fjord.

Musik over Præstø Fjord takker de mange frivillige
og lokale, samt følgende for støtte:

1 times kørsel i bil syd for København, afkørsel Tappernøje.
GPS koordinaterR:
N 55o 09.25.61’ - E 011o 59.33.93’
Bus 102A til døren fra Køge og Præstø.
Se mere om transport, overnatning mv. på:

www.mopf.dk
Støttet af DJBFA og
KODA’s Kulturelle Midler

Kontakt: info@mopf.dk
Al færdsel på festivalen er på eget ansvar

SANGILL GRAFISK

FRANSESKA FOTO

Tak for i år og på gensyn til næste år - til 10 års
jubilæum!

8. - 11. august 2019
MoPF 2009 - 2019
Hurraaaa!!!

KUNSTNERE 2018

Ale Carr & Esko Järvelä (S, Fin)

Finsk og svensk musik i topklasse. Esko Järvelä er en umådelig innovativ
violinist og komponist fra Kaustinen,
byen der betragtes
som hjemsted for
finsk folkemusik. Esko
har udviklet en stærk
og unik fiddle-stil, og
nyder fortjent international anerkendelse.
Svenske Ale Carr blev
intet mindre end årets
musiker ved DMA
Folk og tryllebinder med sin cittern. Som medlem af Dreamers’ Circus er
han kendt og elsket i det ganske land – og så er han Big in Japan! Det bliver
et spændende, og festligt møde mellem de to fantastiske musikere, lørdag
eftermiddag i Danseladen.

Cirkus ChangHigh (DK)
Gøglere af Guds nåde. Cirkus
ChangHigh har eksisteret i 35 år,
optrådt i Skandinavien, Europa
og Mellemøsten, med ildshow,
kasteskyts og ethjulede cykler.
Workshop og show for både
børn og voksne, ved Dansetræet
fredag dag og aften.

Embla (DK)
Den kvindelige dansetrup Embla
blev dannet i forbindelsen med
DM i Folkedans 2007 og har
siden udviklet den nordiske
dans i en fascinerende form. Vi
glæder os til at præsentere deres
nye fantastiske performance,
som de har udviklet i et samarbejde med Phønix, der spiller til.
Danseladen lørdag aften.

Basco med Jullie Hjetland (DK, DK/N, S, SCO)

Fin Alfred Larsen (DK)

Basco er efterhånden lige så populære i England/Skotland, som de er i Danmark. Med virtuositet, nærvær og pulserende energi tager det prisvindene
folk band dig med på en autentisk, musikalsk rejse. De forener på fornemmeste vis skandinavisk, engelsk, keltisk og amerikansk tradition og gør det
til deres helt egen, originale lyd med sprøde arrangementer i særklasse. Hal
Parfitt Murray: violin, mandolin, vokal. Andreas Tophøj: violin, bratch. Ale
Carr: cittern og Anders Ringgaard: harmonika, trombone. Med sangerinden Jullie Hjetland tilføjes en fantastisk stemme og intensitet, lørdag
eftermiddag i Viseteltet.

Fin ALfred har et kæmpe bag-katalog af
sange. Du får Københavnersange, håndværker – og naversange – og en masse
røverhistorier. Han har været på banen i
rigtig mange år og har f.eks. samarbejdet
med Cæsar. Til næste år runder han 80 år
- så han har en u-udtømmelig livserfaring
at dele med os, både på sin gårdsanger viseworkshop lørdag og til koncerten søndag
morgen på Café-Scenen.
.

FOD (DK)
Giver dansen ny inspiration og vil under Dansetræet optræde med det nyeste. Ingen kan holde sig
fra gulvet, når FOD inviterer os alle op. FOD er unge
mellem 16 og 30 år, der mødes og udveksler ideer,
venskaber og deler kærligheden til folkemusik og dans på et årligt stævne med ca. 100 deltagere.

			
			Calibut Band (DK, DK/TR, RO)

Dette mageløse ensemble forener den rumænske folkemusik med eventyrlig jazz i et lynende hurtigt,
men også dybt og nuanceret,
lydbillede. George Mihalache
i front er født i Rumænien og
vokset op i en familie af spillemænd. Med sig har han Ruhi
-Deniz Erdogan på trumpet,
Simon Don Eriksen accordion,
og Jonatan Ahlbom på tuba,
og Karcsi Holas guitar og sang
fredag nat i Danseladen.

Fru Skagerrak
(DK, N, S)
Fru Skagerraks musik
tager dig med på en
rejse gennem Skandinavien; fra langsomme
melodier til brusende
polskaer, i dur og i mol,
og alt derimellem. Fru
Skagerrak består af tre
musikere: Maja Kjær
Jacobsen fra Danmark,
Elise Wessel Hildrum fra Norge og Anna Lindblad fra Sverige.

Elona Planman &
Gunni Torp (S, DK)
2016 tog svenske Elona Planman pusten fra de fleste af
os. Hun elsker at spille - og
det mærkes. Hun turnerer
uafbrudt i hele Norden med
sine stærke, livsbekræftende
tekster, sit eget udtryk og et
sjældent scenenærvær, med
blues’et guitar og suveræn
mundharmonika. I år optræder
hun sammen med danske
Gunni Torp, der med sine engagerende sange med politisk budskab har sin
egen helt særlige gennemslagskraft – er i øvrigt uddannet klovn. Viseteltet
lørdag eftermiddag.

Groupa (S)
Ny Nordisk! Moderne og nyfortolkende svensk folkemusik med unikke
nordiske lyd-landskaber og meditative
improvisationer. Groupa spiller deres
helt egen stil af nordisk folkemusik,
og har siden 80’erne været førende på
den svenske progressive musikscene,
særligt grundet deres alternative take
på melodier. Mats Edén fiol, Terje
Isungset percussion, Jonas Simonson
fløjte. Det sker fredag aften i Danseladen.

Helene Blum og Harald
Haugaard Band (DK)

Marc Faccini (DK)

Helene er med rette blevet kaldt
Danmarks folk diva nr. 1. Med
fantastiske Harald Haugaard og
et storspillende band lægges der
op til en ganske særlig koncert.
Helene Blum: vokal/violin, Harald
Haugaard: violin, Kirstine Elise Pedersen: cello, Mikkel Grue: guitarer,
Mathæus Bech: Kontrabas, Sune
Rahbek: percussion. Glæd jer til at høre en lang række af Helenes egne
tekster og melodier, fredag eftermiddag i Visetelteltet.

Honky Tonk Goose (DK)
MoPF låner til lejligheden husorkesteret fra ’Small Stars’ i Vordingborg, og som altid leverer de
en svedig omgang Blues, Boogie
Woogie og Honky Tonk - God at
danse, kysse og drikke kolde øl til.
Spiller første sæt selv og inviterer
derefter til jam – fredag aften på
Café-Scenen!

Jesper Bylling og Kathrine Assels
’Vers på Tværs’
Oplev de skøre, skæve og anderledes figurer fra
børnebogen ”Makirullen der ikke ville makke ret”
folde sig ud til rytmerne fra guitar, kontrabas og
harmonika. Musik af Jesper Frost Bylling og
tekst/rim af Kathrine Assels. Målgruppe: Større
børn og skøre voksne fra ca. 6-100 år - familiekoncert. Alle er velkomne lørdag morgen i
Viseteltet.

Kædedans og balledesang
Lørdag aften under Dansetræet
fører Sif Wiihm og Asta Münier
an. Begge er de ballademagere af
hjertet og vil danse og synge for, til
kædedans sammen med alle der
har lyst at være med.

				

Lars & UHøRT (DK)

Skæv poesi, underspillet socialrealisme, rå lyrik og moderne
protestsange. Lars & UHøRT
bruger kun akustiske instrumenter, i en blanding af mange
genrer. Anders Hvidberg ,
cubansk cajón, Karen Gramkow,
kontrabas, og Jenny Elfving på
violin. Lars Harboe, sang. Akustisk syrefolk med energien fra
punk, tilsat tango, world, jazz og
rock lørdag aften i Viseteltet.

Siden udgivelsen af sin
debutplade i 2015, er Marc
Facchini både blevet
DMA-nomineret og rost til
skyerne af flere anmeldere,
mens han har spillet
Danmark tyndt. Med sin
tredje plade, 'Himmelmekanik', er den dansk/
italienske sangskriver klar til at træde ud af sine forbilleders skygge.
Søndag eftermiddag i Bålhuset.

Mames Babegenush (DK)
Det danske
klezmer-band
dannet i
2004 blander
nordiske toner
med med
østeuropæisk
dansemusik.
Man flyttes
rundt mellem de store
skandinaviske,
stille fyrreskove
og rumænske
bryllupper.
Musikken
rummer både melankoli og ekstatisk fryd, og ikke mindst skaber den
feststemning i Danseladen lørdag nat. Emil Goldschmidt - Klarinet, Lukas
Rande - Saxofoner, Bo Rande - Flügelhorn, Nicolai Kornerup - Harmonika,
Andreas Møllerhøj - Kontrabas, Morten Ærø - Trommer/Cymbalon.

Martin Seeberg - Loopmania (DK)
Martin seeberg er kendt som multi-instrumentalist fra adskillige banebrydende orkestre gennem årtier (Sorten Muld, Valravn, Instinkt, Trolska
Polska, Asynje, Virelai). I dette nye projekt er det Martin selv der spiller
og looper alle instrumenter,
i et forunderligt univers med
mange eksotiske klange og
lydlandskaber, og skaber en
trance-agtig danse musik, som
via de gentagne loops bygger
/byder op til en intens dans,
hvor man enten lader sin krop
styre af musikken i fri dans, eller
finder ind i at danse folkedans
til et helt nyt lydbillede der
fremmaner eventyruniverser
og drømmeagtige stemninger...
Fredag eftermiddag i Danseladen.

Mats Eden & Tina Quartey (S)

Lunau & Sund med Palle Hjort (DK)
Er det viser, sange, singer-songwriting? Det
er ikke til at sætte i bås. Det er tidløst og
bliver spillet og sunget så smukt og med
så stor ro, at lytteren bliver fanget helt ind.
Trine Lunau & Peter Sund klæder hinanden
så suverænt godt, at de kan tillade sig at
få al det svære og komplicerede til at flyde
enkelt og ukompliceret - og så er de i
fantastisk selskab med Palle Hjort på klaver,
lørdag eftermiddag i Viseteltet.

dans og bevægelse.
Mats Edén på violin er
et ikon i den nordiske folkemusik og
selvfølgelig svensk
Rigsspillemand. Oplev
de to sammen lørdag
aften i Danseladen.

Nogle af de store
ikoner på den svenske folk-scene. Tina
Quartey er kendt
for sin kærlighed
til det poetiske og
som trommeslager
skaber hun en
sprudlende glæde
der giver lyst til

SAMKLANG (DK)

Perry Stenbäck & Peter Puma Hedlund (S)

MIK koret har desværre meldt afbud
- istedet synger samklang koret, under
ledelse af signe svennum. Samklang
synger af sit nordiske repertoire.

MoPF FolkCampBand 2018
Hvert år kommer unge 15–30 årige folkemusik entusiaster på kursus et
par dage før festivalen, og spiller fredag eftermiddag et forrygende bal
under Dansetræet, som afslutning på deres kursus.

Perry og Puma åbnede ballet på Musik over Præstø Fjord det første år
i 2009, og selvfølgelig skal de være med nu hvor vi åbner for 10. gang!
Peter Puma mestrer instrumentet med en sjælden musikalitet, der
bringer klang og teknik op i en højere enhed. Han er bl.a. kåret to gange
til verdensmester for sit nøgleharpespil, og han er svensk rigsspillemand
med guldmærket. Perry Stenbæk er nok den musiker herhjemme (skønt
født og opvokset i Sverige), der har flest strenge at spille på. Udover at
være elev af Puma på nøgleharpe spiller Perry minimum 15 forskellige
slags guitarer, lut’er, dobro’er, lapsteel’er osv. Perry er en af Danmarks mest
aktive musikere, da hans
musikalitet og evner efterspørges af samtlige kolleger
på musikscenen. Glæd dig
til gedigen, velspillet svensk
musik, til åbningsballet
torsdag aften i Danseladen!

MoPF Musikstuderende 2018
Der er fantastisk meget talent blandt de unge musikstuderende – og de
er ikke bange for at gøre ting ved folkemusikken der får den til at fremstå
ny og spændende. Som afrunding af årets kursus på MoPF, spiller gruppen
af studerende op til bal fredag aften, i Danseladen. Kom op oplev fremtidens folkemusik – folkemusikkens fremtid!

Natasja Lee Dickinson (DK)
- Årets Helge 2018
Natasja har en fantastisk stemme og udstråler
en enestående glæde ved musikken og fuldt
fortjent er hun tildelt prisen ’Årets Helge’.
Prisen blev indstiftet efter Helge Arildsøe’s
alt for tidlige død i 2014. Helge gjorde en
kæmpe indsats gennem mange år, for at
udbrede kendskabet til dansk folkemusik.

NordenFra (DK)
‘Her skal Danses’ er en en
udendørs danseforestilling
med levende musik - flot
og livsbekræftende, med
fødderne solidt plantet
i vores gamle, nordiske
folkekultur og med inspiration fra ny moderne dans.
Lørdag eftermiddag på
plænen. Og Ildshow lørdag aften - uforglemmeligt magisk!

Nordisk MoPF Surprise JamBand (DK, Fin, N, S)
Som noget nyt har MoPF i år spurgt en håndfuld musikere om de vil
improvisere et bal med hinanden. Og i bedste folk stil har de taget
udfordringen op. Og det
er ikke hvem som helst vi
har inviteret op på scenen,
men en flok af nordens
fremmeste spillemænd
M/K. Ale Carr og Jonas
Simonson, S, Esko Järvelä,
Fin, Terje Isungset, N,
Søren Korshøj og Louise
Vangsgård, DK - Nordisk
bal i Danseladen torsdag
aften.

Olav Luksengård Mjelva (N)
Fantastisk norsk fiddle-player, også fabelagtig
på Hardangerfele. En af initiativtagerne til Nordic Fiddlers Bloc, hvor vi kommer til at opleve
ham lørdag aften på Café-Scenen. Fredag spiller
han til workshop og bal i Danseladen hvor
Henrik Larsen instruerer dansen - glæd dig, det
er ren forkælelse for publikum!

Phønix (DK)
En af de mest veletablerede grupper på den danske folk-scene. Der lægges op til et festligt bal med både traditionel musik og nykomponeret
ditto. Anja Præsts
basklarinet sætter
fart over feltet.
Gode sange
sunget smukt af
Karen Mose, og
trommer, der vil
noget af Jesper
Falck - bakket op
af Jesper Vinters
harmonika. Dans
med efter Emblas
optræden lørdag
aften i Danseladen!

roskilde spillemandslaug (DK)
Et spillemandslaug med mere end 40 år i bagagen og stadig i absolut topklasse! De har spillet op til utallige baller i årenes løb, og var den bærende
kraft ved fordums tids fantastiske Roskilde Spillemandsstævne. Der er
garanti for en god workshop og et godt bal lørdag i Danseladen!

ROD (DK)
Hvor der er ROD – er der altid fest og spilleglæde. Den store gruppe af
unge mellem 15 og 25 år
mødes hvert år på Folkemusikstævnet – og kan så
senere findes i mindre grupper bl.a. på MoPF, lørdag i
Danseladen.

STREET CUT GADETEATER

FORESTILLINGEN ER
DESVÆRRE AFLYST

Vesselil (DK)
Dansk strygertrio med kontemporær folkemusik på programmet.
Besætningen udgøres af
Elisabeth Dichmann på
violin, Clara Tesch på bratsch
og Maja Aarøe Freese på
cello, og alle tre giver de
sangen en central rolle i
musikken. De vægter det
personlige udtryk højt og
sætter et unikt præg på den
nordiske folkemusiktradition
- lørdag aften i Viseteltet.

Spöket i Köket (DK, S) 					Tone Hulbækmo Band (N)
- Sponsoreret af STARS i Vordingborg - TAK!

Skandinaviens eneste nordisk-/fransk-canadiske cross-over folkemusikbigband! Med en blanding af traditionelle folkeinstrumenter og en
blæsergruppe har Spöket i Köket en unik og powerfuld sound,. Repertoiret består af ny og gammel vise- og spillemandsmusik fra både Sverige,
Danmark, Norge, Québec og Cape Breton, og musikken er fængende,
velarrangeret og udadvendt. Clara Tesch - fiol, Mads Kjøller-Henningsen
- fløjter, drejelire, sang, Emma Engström - piano, Erik Bengtsson - bas, Lies Hendrix - box, Nisse Blomster - guitar, banjo, mandolin, stomp, sang, Albin Lagg trumpet, Ella Wennerberg - trombon, Henrik Büller - sax, Erik Larsson - klarinet.

Søren Korshøj Kvartet (DK,S, PO)
Med festvalens egen
Søren Korshøj er der
altid garanti for dejlige
sange med vedkommende tekster. Et nyt
album er på vej – eller
måske allerede ude.
Her optræder han
med en kvartet af
velspillende musikervenner. Søren Korshøj
guitar og sang, Perry
Stenbåck guitarer, Assi Roar bas, JJesper Pyskov perkussion - Viseteltet
fredag aften.

Tigertræning og
legekoncert med
Long Fei (DK)
Tigertræning i festlig udgave hvor legene ledsages af
levende, swingende musik
og sange der er skrevet specielt til hver leg. Musik og
bevægelse for alle børn og
familier. Vi fægter, danser,
fanger haler og kører på
hundeslæde, og meget mere, til vilde skønne sange. Musik og bevægelse
for alle børn og deres voksne. Til børnekoncerten fredag formiddag er alle
de nærliggende daginstitutioner inviteret.

Vi skal lytte til de fineste toner fra gammel norsk harpe i samspil med
forskellige instrumenter, der giver os en musik, der får os til at glide
tilbage i stolen og lytte intenst. Bandet er fra Røros, et fantastisk smukt
naturområde, hvilket har sat præg på deres spil. Tone Hulbækmo, sang,
deklamasjon, norsk harpe, lyre, Alf Hulbækmo, keyboard, munnspill, Hans
Fredrik Jacobsen, fløjter, guitar, oud, torader, Ellen Brekken, kontrabas fredag
aften i
Viseteltet.

BØRN OG UNGE OPTRÆDENDE
EMI: Søstrene Ella og Iris Davis Maack Christensen, med musik i blodet
har lært et par numre de gerne vil præsentere sammen med moster Maja
i Viseteltet lørdag morgen.
Køge Musikskole ved Henrik Jansberg: Folkemusikorkesteret

fra Køge Musikskole gæster os lørdag. En flok spilleglade unge spiller op til
dans på åbens scene under Dansetræet under ledelse af Henrik Jansberg.

Næstved Musikskole ved Bent Kværndrup: et kor af 5 syngeglade piger som synger to og trestemmigt, åben scene på Café Scenen
lørdag eftermiddag.
Nørre Smidstrup Børneband: Landsbyen som festivalen afholdes i har sit eget børneband. De gir’ et par numre som opvarmning til
børnekoncerten fredag formiddag, som er gratis for alle daginstitutioner.
Sanja+F: Næste, næste generation af spillemænd fra familierne
Hallberg-Dickmeiss, Præst-Vinter, Larsen og Bylling byder ind med et par
numre til dans lørdag eftermiddag i Danseladen.
Stevspigerne: Danserne fra Stevns deler ud af deres glæde ved den

nordiske folkedans både med optræden i Danseladen og workshop ved
Dansetræet lørdag eftermiddag.

ÅBEN SCENE KUNSTNERE
FairFolk (DK)
En musikalsk syv-mands gruppe der spiller en spændende buket af
folkrock-numre, inspireret af musik fra Danmark og balkanlandene, med
flerstemmig vokal. Flot bred instrumentering med: harmonika, violin,
guitar, tværfløjte, blokfløjte, bodran og vokal.

The Nordic Fiddlers Bloc (N, S, Sco)
De tre violinister fra Sverige, Norge og Shetlandsøerne skabte sig hastigt
et ry for deres fantastiske sammenspil og
deres fokus på den rige
traditionelle violinmusik
fra hver deres hjemland.
De har udviklet en lyd,
der er blevet beskrevet
som unik, meningsfyldt,
intens og kraftfuld. på
Café Scenen. Bestående
af Olav Luksengård
Mjelva (Norge), Anders
Hall (Sverige) og Kevin
Henderson (Shetlandsøerne), der hver især
betragtes som førende
eksponenter for deres respektive traditioner, har de fundet sig i stor efterspørgsel overalt i verden sammen som “The Nordic Fiddlers Bloc”.

Femklang (DK)
Svingende toner leveres af det lokale jazzband Femklang med Bent
Kværndrup.

George Sorensen og Niels Ottosen (DK)
Duoen Ottoen/ Sorensen udgav i november 2017 albummet ”Sange fra
Taget”. Sang akkompagneret af guitar og mandolin.

Sune Mandrup (DK)
Lokal guitarist, komponist og studie-ejer indtager scenen. Sune er en
ildsjæl og arrangerede tidligere jazz-festival i Tappernøje.

