“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 ‘Musik over
Præstø Fjord’ ved prisoverrækkelsen fredag ved
Dansetræet

Velkommen til Musik over Præstø Fjord 2019
Velkommen til 10 års jubilæum for den måske hyggeligste nordiske
folkemusikfestival. Velkommen til alle nye gæster og til alle gamle,
til folk fra nær og fjern, til musikere, kursister, vikinger, gøglerspirer,
spejdere, bodholdere, musikelskere, dansere og alle vores fantastiske
frivillige – velkommen til Musik over Præstø Fjord 2019!
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.
Vi fejrer 10-året med et spændende program sammensat af mere
end 40 koncerter med professionelle artister fra Danmark, Norge,
Sverige, Finland, Færørerne og Grønland. Sidste år startede vi en
tradition om at sammensætte et nordisk all-stars lejlighedsorkester,
som I år selvfølgelig går under navnet ’MoPF Nordisk Jubii Jam band’.
De spiller op til dans torsdag i Danseladen, der som navnet antyder
danner rammen om spil til dans alle dagene. Der er også som altid
solid traditionel folkemusik samt forfriskende indspark fra de unge fra
ROD, FOD og Folkekons, samt masser af plads til fri leg med buskspil
og jam.
Årets ikke-nordiske inspirerende indspark Bassacada kommer fra
Sydfrankrig og repræsenterer den traditionelle folkemusik fra Occitanien. De spiller både fredag og lørdag, så der er gode chancer for at nå
at opleve dem. Det kan nemlig være svært at få alt med, man gerne vil
nå, på festivalens fire scener. Der er også workshops i både sang, spil
og dans for både øvede og nybegyndere – og også for børn!
Børnene har en særlig plads på Musik over Præstø Fjord. Børnene er fremtidens bærere af fortidens og nutidens traditioner. Vi vil
gerne være med til at skabe blivende minder med gode oplevelser
og musikglæde, med koncerter for børn og koncerter af børn samt
spille- og danseworkshops for børn, og masser af muligheder for
at lave musik og være kreativ – og ikke mindst lege – i og omkring
Børneteltet.

STØT OS VED AT KØBE BILLETTER I FORSALG
www.billetten.dk
Festivalpas giver adgang til alle koncerter og workshops
samt festivalpladsen alle dage 8. - 11. august 2019

BILLETTER I INDGANGEN
Kun kontanter og MobilePay - Betalingskort modtages ikke
MobilePay nummer 28808
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 fylder rundt i år, og har et af bogstaverne M O P F i sit fornavn! - Husk ID.
Meld dig som frivillig - 8 timers arbejde gir gratis festivalpas!

Så velkommen til en forlænget jubilæumsweekend 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.
		

Foreningen Musik over Præstø Fjord

Følg med på www.facebook.com/musikoverpf
- og find mere information på www.mopf.dk
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 T-shirt og
andet unika 2. hand børne- og voksentøj, med håndskåret stoftryk. Her sælges også CD’er med årets kunstnere og madbilletter. MobilePay og kontanter
modtages. MoPF Shoppen er åben kl. 9.00-20.00.

Det praktiske
INDGANGEN
Indgangen åbner torsdag kl. 17.00. Her kan købes adgangsbilletter til festivalen, hvis ikke du har købt i forsalg. Her er også information, busplaner
og glemte sager. Man kan betale med kontant og MobilePay, men ikke
betalingskort. Man kan hæve kontanter (minimum 200 kr.) via MobilePay.
Indgangens åbningstider er: torsdag kl. 17.00-22.00, fredag og lørdag kl.
9.00-22.00, søndag kl. 9.00-11.00. Kommer man efter at indgangen er lukket kan adgangsbilletter købes i Satellitbaren ved Danseladen.
I 2019 tilbyder MoPF halv pris til alle som fylder rundt og har et af bogstaverne M O P F i sit fornavn, så husk noget ID!

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, grave guld, lege i legehuset og sandkassen.
Farmorhuset kommer med sine bondegårdsdyr og der er workshops for
børn i både dans, spil, rytme og der bygges rasleinstrumenter. Spejderne
kommer og bygger en rafte-karrusel og sandskulptørens sandbunke står
stadig til fri udfoldelse for alle børn.

MAD
Madbilletter til morgenmad og aftensmad kan købes i MoPF Shoppen,
meget gerne ved ankomst.
Der serveres morgenmad fredag og lørdag kl 8.30 - 10.00, og søndag
brunch kl. 9.00 - 11.00 (havregrød hver dag fra ca 7.30. ).
Aftensmad er hver aften 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.
Tak fordi I rydder op efter jer selv og jeres næste.
Priser: 		
Torsdag/Fredag/Lørdag
Søndag
Morgenmad
40 kr
		
50 kr
Aftensmad (vegan/kød)
90/120 kr
Gratis efter oprydning

Viggas Vaffelbod overfor “Den våde violin” sælger lækre vafler. Hold øje
med hvornår der er åbent.

ÅBEN SCENE
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.

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

Fotos: Franseska Mortensen www. franseska.dk samt Berit Sonne Amhild

Børn under 10 år, halv pris for morgen- og aftensmad.

...og mere af det praktiske
FESTIVALCamping
Al camping foregår på Evalds Teltcamping hos Gitte på Østervang,
Smidstrupvej 66, 4733 Tappernøje. Her er også plads til campingvogne/
autocampere. Gratis bad og bilparkering ifm campering.
- Torsdag til søndag: 195 kr. pr person
- Enkelt nætter: 75 kr. pr person
- Børn under 15 år gratis ifølge voksne.
- Sovesal i ’Gildestalden’: 100 kr. per nat 				
(kan bookes hos Gitte på: oestervang@dlgpost.dk / 6174 4329).
Kun hyrede musikere og TEAM medarbejdere med tilladelse
bor ved festivalpladsen. Alle gæster camperer hos Gitte.

MUSIKPROGRAM
TORSdag Danseladen
19.30

Anne Grete Kamilles byder velkommen til festivalen

19.30 – 20.45

Elmøe og Hoffmann (DK)

21.15 – 22.30

MoPF Nordisk Jubii Jamband			

Tina Quartey (S), Søren Korshøj (DK), Lena Johnsson (S), 		
Laija Lautamaja (Fin), Marika Tingaard Anderssen (DK)

23.00 – 00.15 Jansberg (DK)

fredag Danseladen
10.15 – 11.45
13.15 – 14.45
16.45 – 18.00
18.00 		
19.30 – 20.45
21.15 – 22.30
23.00 – 00.15
01.00 – 02.15

Vrang (N) WORKSHOP I DANS
Vrang (N) BAL
Musikstuderende MoPF Band (DK, S)
MADTID - FÆLLESSPISNING
Lena Jonsson Trio (S)
Megafauna (DK)
ENKEL (Fin)
Sorten Muld (DK)

fredag Viseteltet

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.
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). Tilmelding som frivillig foregår via www.mopf.dk, hvor der også er
beskrivelser af de forskellige opgaver. Stort tak til alle frivillige!
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 er klar med plastre og førstehjælp til venstre for Indgangen.

10.30 – 10.40

Nr. Smidstrups MoPF Band

10.45 – 11.45

Bjørnetjenesten (DK)

12.15 – 13.15

Natasja Lee Dickinson og Peter Puma Hedlund (DK, S)

13.45 – 15.15

Væv (DK)

16.45 – 18.00
18.00 		
20.00 – 21.15
21.45 – 23.00

Morten Alfred Høirup og Mia Guldhammer (DK)
MADTID - FÆLLESSPISNING
Dekadansorkestern (DK, S)
LUPUS (DK)

fredag Dansetræet
10.00 – > Åben Scene når der er plads. Skriv jer på tavlen. 		
		
Cirkusværksted på plænen, for alle, 12.45 - 14.45
12.15 – 12.35 og 14.00 – 14.20 Cirkus ChangHigh show
15.00 – 15.20

Avantgarden Næstved Kulturskole

15.20 – 15.55

Bassacada (F)

16.00 – 16.15

MoPF Koret synger ‘Musik over Præstø fjord’

16.15 – 16.35
		
		

Anne Grete Kamilles præsenterer Spille-		
mandsprisen 2019 som overrækkes af MF Rasmus
Nordqvist og Buskspilsprisen 2019 overrækkes.

16.45 – 17.45
18.00 		
20.30 – 21.15
21.25 – 21.45
21.45 – ?

Bassacada (F) (måske i Annekset)
MADTID - FÆLLESSPISNING
MoPF Nordiske Unge band (DK, S)
Cirkus ChangHigh ildshow (DK)
Åben scene. Skriv jer på tavlen!

fredag Café-Scenen
10.30 – 13.00

Showcases. Tjek tavlen!

14.00 - 16.30

Åben Scene med lydmand. Skriv jer på tavlen!

REN MoPF
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”.

17.00 – 18.00
18.00 		

Zoë Bestel & Tobias Elof (SCO, DK)
MADTID - FÆLLESSPISNING

19.00 – 20.00
20.30 – 22.00

Zoë Bestel & Tobias Elof (SCO, DK)
Louise Vangsgaard og Bjarne Schmidt - Jam

MOBILOPLADNING TILBYDES I ‘OPLADERSTATIONEN’ - OG KUN DER.

20.00 – 20.30 Historiefortælling i Bålhuset for børn v. Marianne Schjelde

Herefter lukker Café-Scenen for i aften

MUSIKPROGRAM 		
LØRdag Danseladen

MUSIKPROGRAM
SØNdag Café-Scenen

10.00 – 11.45
13.15 – 15.00
15.45 – 17.00
17.15 – 17.45

Ramsø Spillemandslaug (DK) WORKSHOP I DANS
Ramsø Spillemandslaug (DK) BAL
Tjavsmose Trio (DK)
De Flyvende Pink Ponyer Køge Musikskole

10.00 – 11.00

18.00 		

MADTID - FÆLLESSPISNING

20.00 – 20.45

ROD (DK)

SØNDAG Efterfest med hyggekoncert

21.15 – 22.15

Vrang (N)

22.45 – 23.45

Farandi (N, DK, S, Fin)

00.30 – 01.45

Pulk (N, DK)

lørdag Viseteltet
10.00 – 10.10

EMIA + Viola og Mirko med egen sang

10.15 – 11.00

Poul Banks & Charlotte Halberg (DK)

12.45 – 14.00

‘Årets Talænt’ v. Folk og Fæstival: Marc Facchini (DK)

15.00 – 16.15

Stanley Samuelsen (Fo)

16.45 – 18.00

Anne Eltard Kvartet (DK)

18.00 		

MADTID - FÆLLESSPISNING

20.00 – 21.30

Gunni Torp & Elona Planmann (DK, S)

22.15 – 23.30

VÍÍK (DK, N)

lørdag Dansetræet
11.00 – > Åben Scene når der er plads. Skriv jer på tavlen.
12.45 – 14.00
14.20 – 15.00
15.15 – 16.30
16.45 – 18.00

WORKSHOP: dans, børn/unge med Henrik Larsen
NordenFra Danseteater (DK)
Sapik - grønlandsk trommedans og kor (GL)
Virelai (DK)

18.00 		

MADTID - FÆLLESSPISNING

19.00 – 19.45

FOD (DK)

21.45 – 22.45
		

Balladesang og kædedans, med Sif Wiimh og Asta
Münier (DK)

00.00		

NordenFra Ildshow

lørdag Café-Scenen
11.00 – 12.45

Åben Scene med lydmand. Skriv jer på tavlen!

12.45 – 13.15

Diskant Rytmisk Kor Fensmark

13.30 – 14.00

Innishere

14.15 – 14.45
		

Sangere fra Præstøkoret under ledelse af 		
Charlotte Dagnæs-Hansen

15.00 – 15.30

Nynne Just, Vordingborg

15.45 – 16.15

We Are Teenagers, Næstved Musikskole

16.45 – 17.45
18.00 		
19.00 – 19.45

Rikka (GL)
MADTID - FÆLLESSPISNING
’Årets Helge’ (DK)

20.30 – 22.00

Bassacada (F)

Herefter lukker Café-Scenen for i aften
20.00 – 20.30 Historiefortælling i Bålhuset for børn v. Marianne Schjelde

Svøbsk duo (DK)

SØNdag Viseteltet
11.15 – 12.00

Cirkus 3 med klovnene Charlie og Binalto (DK)

- og Sørens karrygryde i Bålhuset kl. 16.00

12.00 – 16.00

Fælles oprydning for alle der har tid og lyst

16.00 – 17.00

Natasja Lee Dickinson (DK)

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 Natasja Lee Dickinson og spiser
lækker mad. Koncert, mad og drikke er gratis for alle som har hjulpet.

WORKSHOPS FREDAG
10.00 - 11.45 Dans, Danseladen
Springdans og Halling med mere fra Norge. Instruktion og spil ved
Vrang (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, i 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!
14.15 – 16.15 Mopf KOR Workshop, i Annekset
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, i DANSELADEN
Traditionelle danse - legestue. Instruktion og spil ved Ramsø Spillemandslaug. Nybegyndere og øvede - Alle er velkomne.
11.30 – 13.00 ORDVÆRKSTED v. Lotte Schrøder i BÅLHUSET
Der arbejdes kreativt med sproget og digtning. For unge og gamle.
11.15 –12.30 og igen 14.45 –16.00 Rollespils-kamparena 		
4H Gården i Præstø byder alle op til kamp, på Plænen
10.30 – 12.30 Ukulele, i BUSKEN
v. Tobias Elof - Konservatorieuddannet ukulelist. Andre strengeinstrumenter er også velkomne. Nybegyndere/øvede niveauinddeles.
12.30 – 13.45 BØRNE/UNGE FOLKEDANS, ved DANSETRÆET
Henrik Larsen lærer fra sig af nordiske folkedanse. For alle børn/unge.
13.30 – 15.30	SAMSPIL i BÅLHUSET
v. Peter ‘Puma’ Hedlund. Alle er velkomne. Fokus på nøgleharpe.
14.45 – 16.00 	SANGLEGE-RYTME FOR BØRN i Børneteltet
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, i BUSKEN
Kom med dit instrument eller din sangstemme v. Jørgen Dickmeiss.
15.30 – 17.30 Gamle Middelalder-lege , på PLÆNEN	
Nordiske middelalder lege-workshop med Kit Nørgaard www.kitnoergaard.dk. Der er garanti for et godt grin. For voksne, og store børn.
16.00 – 18.00 Sang v. Elisabeth Groth, i BÅLHUSET
Nordiske hyrderåb, gadesang, balladesang; alle kan være med!

Ret til ændringer forbeholdes

		

KURSER FØR FESTIVALEN
MoPF inviterer til gratis kurser i nordisk spillemandsmusik fra
onsdag d. 7. august 2019 kl. 10.00. Undervisere er Lena Jonsson
(S) og Perry Stenbäck (S) samt Kristine Hebøll (DK) og Tina
Quartey (S). Kursernes fokus på spil til dans. Afsluttes med en
koncert hvor der spilles 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
8. - 11. august 2019
		

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

Tak til alle som bidrager til den gode stemning.
Og en særlig tak til Næstved kommune, Nørre
Smidstrup, de mange lokale, Anne Grete og Søren
som lægger hus og have til, og til alle de frivillige,
som med deres indsats får det hele til at lykkes.
Musik over Præstø Fjord takker også 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
Kontakt: info@mopf.dk
SANGILL GRAFISK

Al færdsel på festivalen er på eget ansvar

FRANSESKA FOTO

Tak for i år og på gensyn til næste år

6. - 9. august 2020

KUNSTNERE 2019
Anne Eltard Kvartet (DK)
Dansk musik, originalkompositioner
og gamle sange i ny indpakning. Anne
Eltard er en af folkemusikkens grand
old ladies, der krydrer den akustiske
musik med sin tunede wah-wah og
andre heftige pedaler. I kvartetten
bliver musikken lyrisk og ekspressiv med stort nærvær i et melodisk
groovy spil som med stor charme fortryller publikum. Anne Eltard: violin,
sang, Peter Klitgård: guitar; Anders Pedersen: cajôn og perkussion; Nicolai
Land: Kontrabas og ukulelebas. Fredag i Viseteltet.

Bassacada (F)
Årets ikke-nordiske
indspark leveres i år fra
Sydfrankrig. Bassacada er
et dynamisk spillemandsorkester, som repræsenterer den traditionelle
folkemusik fra Occitanien,
et område midt i der
strækker sig fra Middelhavet over Toulouse mod Bordeaux. Jackie Ogier: guitar og tromme;
Gilles Rougeyrolles: harmonika diatonique, tambour; Franck Ferrero: violin, fiffre, sang og aubosia. Der er liv og glade dage, når Bassacada udfolder
sig ved Dansetræet fredag eftermiddag og på Café-Scenen lørdag aften.

			
Bjørnetjenesten (DK)

Bjørnetjenesten tænder poisiens
lampe med et par nye numre
inspireret af HCAndersens finurlige
ordspil. Barndomsfortællinger og
røverhistorier fra dengang børn gik
i træskostøvler og verden var vores
indtil vi skulle hjem og ha’ aftensmad. Hentet op af bandekassen og
sat i musik af Søren Korshøj: violin
guitar sang; Betina Følleslev: sang;
Mikael Fleron: saxofon, elektronik, sang. Fredag morgen i Viseteltet.

Cirkus 3 (DK)

Cirkus 3 med klovnene Charlie og Binalto begejstrer hver gang publikum,
voksne og især børn. Søndag i Viseteltet.

ENKEL (Fin)
Et u-traditionelt pige-band fra
Finland med stor passion for tradmusik. Fire smukke stemmer. Fire enestående ”folky ladies” der fortæller
historier med deres instrumentelle
arrangementer. Leija Lautamaja:
melodeon, voice; Miia Palomäki: melodeon, voice; Maija Pokela: kantele,
voice; Iida Savolainen: viola, voice. En
fantastisk oplevelse at danse og lytte til. Fredag i Danseladen.

Elona Planman & Gunni
Torp (S, DK)
Elona Planman oplevede vi første gang
2016, hvor hun tog alle med storm
med sin blues’ede guitar og suveræne
mundharpe. Sidste år, var hun her igen,
denne gang i selskab med Gunni Torp
– hvad der gjorde oplevelsen endnu
festligere! Gunni Torps musikalitet afspejler sig i hendes særlige og kantede
harmonikaspil, der går lige i hjertet på
publikum. I år kommer de to igen og
vi kan glæde os til fremragende musik – stærke tekster fra begge kvinder.
Det forventes at de endnu en gang ”vælter” Viseteltet! Lørdag aften.
i

Farandi
(DK, S, Fin, B, UK)
Seks musikere har samlet
sig under navnet Farandi.
Navnet “Farandi” kommer fra oldnordisk og
betyder “at rejse”. Som en
del af Nordic Master in
Folk Music, den højeste
folkemusikalske uddannelse i Norden, rejser
gruppen de kommende
to år rundt i de nordiske lande. De udforsker den akustiske musiks fulde
potentiale: Fra traditionelt til kontemporært, fra minimalistisk til symfonisk. Einar Zethelius, Marieke Van Ransbeeck, Mette Qvist-Jensen, Petrus
Dillner, Saana Kujala, Tommie Black-Roff. Danseladen lørdag aften.

FOD (DK)

Cirkus ChangHigh (DK)

FOD giver dansen ny inspiration og vil under
’Dansetræet’ optræde med det nyeste. 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 mere end 100
deltagere. Lørdag kl. 19 under Dansetræet.

Danmarks eneste ethjulet cykel cirkus
med gøglershow. De har eksisteret i 35
år, rejst landet tyndt, samt optrådt i hele
Europa og Mellemøsten. De udklædte
optrædende giver den gas med musik
og lyd og inddrager publikum, både
børn og voksne i flere numre. Cirkus
ChangHigh lægger vægt på seriøsiteten,
moral, humor og kærlighed i kunsten at
være gøgler af Guds Nåde. Ved Dansetræet fredag dag og aften, forestillinger
og workshop.

Jansberg (DK)

Elmøe og Hoffmann (DK)
Modtog DMA’s pris i 2015 som
årets talenter. Med rødder i
klassisk musik og heavy metal
udfordrer de den traditionelle
genre og giver folkemusikken ny
energi. Emma Kragh-Elmøe: violin and viola; Villads Hoffmann:
guitar og cittern, Julian Jørgensen: klaver. Åbner festivalen
torsdag i Danseladen.

Henrik Jansberg er et af de
stærkeste kort blandt de yngre
danske folkemusikviolinister.
Jansberg spiller akustisk musik i
overvejende grad komponeret af
Henrik Jansberg selv. Theis Langelands: orgel; Rasmus Fribo: saxofon; Rasmus Brylle: trommer; Henrik Jansberg: violin. Så kridt danseskoene
og kom, torsdag aften i Danseladen.

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. Mega-nordisk! Det vil du ikke gå glip af!

Lena Jonsson Trio (S)

Morten Alfred & Mia Guldhammer (DK)

Halvt rockstjerne, halvt spillemand. Lena Jonsson er helt sin
egen, Rigsspillemand i 2008 og
viser sig gang på gang som en af
Sveriges mest visionære og udfarende musikere. Hun har skabt
sig et unikt udtryk, der lader sig
inspirere af den svenske traditionsmusik samt rock, pop og
amerikansk musik, som i sit band
Skenet, der gæstede MoPF for
nogle år siden. Hun er aktuel med albummet Places og turnerer verden
rundt med sin trio. Lena Jonsson; violin, Kristofer “Krydda” Sundström;
gulvbas & elektrisk bas, Erik Ronström guitar. Fredag i Danseladen.

Mia Guldhammer: Vokal, ‘shruti box’, percussion; Morten Alfred Høirup:
Vokal, guitar. En
helt ny duo på den
danske folkemusikscene. Begge er
velkendte og respekterede for deres
arbejde i bands som
Virelai, Mallebrok,
Haugaard & Høirup
og Himmerland,
bands med hvem
de igennem årene
har turneret over store dele af verden. Nu er de to gået sammen om
noget helt nyt på den internationale folke- og verdensmusikscene, en
blanding af gamle danske sange og ballader, tilsat traditionel dansk musik,
krydret med egne melodier, og arrangeret for sang, guitar, ‘shruti box’ og
percussion. I Viseteltet fredag eftermiddag.

Louise Vangsgaard (DK)
Louise Vangsgaard spiller skotsk og irsk så man
bliver revet totalt med. Louise har spillet sin violin
fra en meget ung alder og er spillemand m/k af
hjertet. Efter ca ½ times koncert sammen med
Bjarne Schmidt på banjo vil der blive jamsession.
Om du spiller selv, eller lytter er dette ’not to be
missed’ ved Café-Scenen fredag aften.

				

Lupus (DK)

Ny dansk musik, der spiller til hjertets
sårbarhed, kraft og lune. Skuespiller
og sanger Tine Davidsen og Tim
Stangerup har nu inviteret saxofonisten Søren Hindborg ind i deres
univers, og det giver Lupus en mere
legende form, som klæder musikken. Lupus betyder ulv og står står
for: Mod, urkraft og kærlighed til
hinanden - så vi kan gå styrket ud i verden på egen færd. I Viseteltet
lørdag aften.

			Megafauna (DK)
Marika Thinggaard: Klarinetter og seljefløjte; Christian Coff: Alt klarinet, tværfløjte,
seljefløjte, harmonika; Mikkel Schnettler:
elektronik, percussion - Spiller nordisk FOLKmusik. Med en utraditionel kombination
af instrumenter jonglerer de med folkemelodier i ny rytmisk forklædning og egne
melodier i nordisk tonesprog. Megafauna
er nordisk folketone som blæser danserne
afsted. Fredag i Danseladen.

MoPF Nordisk Jubii Jamband (S, DK, Fin)
Traditionen med at sammensætte et All-Star lejlighedsorkester startede
sidste år, og var en kæmpe succes. I anledning af Musik over Præstø Fjords
10 års jubilæum har vi år sammensat et nyt nordisk jam-band, hvor hver
og en af musikerne igen har fantastisk meget musik i sig - Tina Quartey:
perkussion; Søren Korshøj: violin; Lena Jonsson: violin; Laija Lautamaja:
accordion; Marika Tingaard Anderssen: saxofon - så vi glæder os til en
forrygende oplevelse i Danseladen torsdag aften

MoPF unge band 2019 (DK, S)
Hvert år kommer unge 15-30 årige folkemusik entusiaster på kursus et
par dage før festivalen, og spiller fredag aften et forrygende bal under
Dansetræet, som afslutning på deres kursus. I år er underviserne Kristina
Heebøll og Tina Quartey.

MoPF Musikstuderende band 2019 (DK, S, N, NL mfl)
I Danseladen spiller musikstuderende op til dans sidst på eftermiddagen
fredag, som afrunding af årets kursus på MoPF, hvor Lena Johnsson og
Perry Stenbäck står bag undervisningen. Der er fantastisk meget talent
blandt de unge studerende – og de er ikke bange for at gøre ting ved
folkemusikken, der får den til at fremstå ny og spændende.

Natasja Lee Dickinson & Peter Puma Hedlund (DK, S)
Natasja Lee Dickinson: guitar og sang; Peter
Puma Hedlund: Nøgleharpe. Natasja Lee Dickinsons folkelige musikunivers får i anledningen
af MoPFs 10 års jubilæum følgeskab af rigsspillemand Peter Puma Hedlund formidable
nøgleharpespil. Udgangspunktet er Natasjas
egne melodier og tekster med fokus på sociale
forhold/forskelle i
samfundet i dag.
En spændende
kombination af
spil med toner fra
en gammel tid og
guitarens insisteren
på at bevæge sig
over flere genrer.
I Viseteltet fredag
middag.

NordenFra (DK)
NordenFras musik- og danseforestillinger har fødderne dybt plantet i den
nordiske folkelige kulturtradition, inspireret af moderne udtryksformer
og den danske/ nordiske
folkekultur, musik, balladesang og kædedans. De
præsenterer deres unikke
forestilling ’Ud i Vinden’
samt en fantastisk ny
ildforestilling. Lørdag ved
Dansetræet.

Perry Stenbäck & Dekadansorkestern (DK, S)
Perry Stenbäck: vocal og guitar; Kristian Enevoldsen: Piano/vokal/harmonika; Henrik Kunz: kontrabas; Christine Dueholm: trommer. Perry
Stenbäck har en stor kærlighed til sit hjemlands troubadourer, Cornelis
Vreeswijk, Evert Taube m.fl,
og hans fortolkninger af
deres sange fremføres med
stor respekt for originalmaterialet og med en
sjælden nerve og autencitet.
Repertoiret blandes med
Perrys egne iørefaldende
kompositioner. Fredag aften
i Viseteltet.

Poul Banks og Charlotte Halberg (DK)

Sorten Muld (DK)

TIDSRØVER er en musikfortælling mest for børn mellem 5-10 år. Hvad
er egentlig tid? Hvordan kan det være, at få minutter kan virke som en
uendelighed, mens flere timer andre gange kan flyve af sted? TIDSRØVER
handler om nogle mystiske bankrøverier, drengen Malthe, hans hund
Charlie og Malthes ven, gamle Hr. Sørensen, som ved en masse sjove ting
om tid. Duoens varemærke er et humoristisk og nærværende samspil
med deres publikum og virtuost spil på et stort antal
akustiske instrumenter.
Paul fortæller, synger og
spiller på guitarer, banjo,
mandocello, mandola og
mandolin. Charlotte spiller
på tværfløjter, panfløjte,
det afrikanske ‘tommelfinger-klaver’, kalimba samt
diverse rytmeinstrumenter
og lydeffekter, i Viseteltet
lørdag morgen.

Sorten Muld
fortsætter deres
fantastiske lydunivers med en blanding
af det elektroniske
og det akustiske –
de får computeren
til at lyde som en
blanding af harpiks,
træ og kattestrenge.
Sorten Mulds musik
er karakteriseret
ved en flydende lyd af folkemusikinstrumenter som sækkepiber, fløjter, violiner
blandet med elektronisk musik og dramatiske tekster. Teksterne er gamle danske folkehistorier, der handler om jalousi, mord, mytologi og mystiske væsner.
Ulla Bendixen Sang, Henrik Munch Elektronik, Martin Ottosen Keys, Martin
Seeberg Sækkrpiber, fløjter, drejelire m.m. Tommy Nissen Trommer, Niels Kilele
Percussion, Søren Bendixen Guitar, Johannes Hejl Kontrabas. Fredag nat i
Danseladen.

Pulk (DK)
Benjamin Bech: Klarinet;
Rune Collin: Harmonica;
Kristian Luis: Bas; Michael
Pallisgaard: Trommer. Er
folkemusikkens urolige
dreng i klassen, som
nu vil fremad og berige
både ind- og udland
med deres Bastard-folk.
Med skrigende klarinet,
båthorn og overdriveharmonika river Pùlk ved ens forståelse for den folkelige musik. Lørdag nat
i Danseladen.

Rikka (GL)
Rikka fra Narsaq var allerede et kendt ansigt inden hans debutalbum kom
ud. Han har spillet til Akisuanerit
Festival og andre steder i Grønland
med stor succes. Rikka synger som
ingen andre grønlandske sangere og
med hans jordnære sangtekster har
han allerede skabt sig et navn i grønland. Debutalbummet bærer præg
af et akustisk og blødt lydbillede,
hvor vokalen har den dominerende
instans. Stemningen er helt eminent
og meget ærlig at lytte til. Rikka M.
Egede: guitar og sang. Lørdag eftermiddag på Cafe Scenen.

Stanley Samuelsen
(FO)
Når du lytter til Stanley, bliver
du ført ind i et smukt univers af
stille ballader med tempofyldte
variationer. Temaerne er kærlighed, tab og naturens kræfter.
Ligegyldigt om han synger på
færøsk eller dansk, fornemmer
du landskaberne omkring ham,
mens musikken taler sit eget sprog. Guitarspillet er Stanleys visitkort. I
Viseteltet lørdag eftermiddag.

Svøbsk duo (DK)
Maren Halberg: Harmonika:
Jørgen Dickmeiss: Violin. Svøbsk
duo har sin helt egen fortolkende
spillestil med flair for det nye og
kærlighed til det gamle. Musikken
svøber sig omkring publikum og
giver en oplevelse af nærvær og
samhørighed. Perfekt til søndag
morgen på Cafe Scenen.

rAMSØ spillemandslaug (DK)
Et af Danmarks ældste og bedst spillende
Spillemandslaug. Lørdag morgen workshop i forskellige danse og over middag; så
skal der danses til dette svingende orkester.
Der er altid garanti for et godt bal med
Ramsø Spillemandslaug.

ROD (DK)
Gruppen af unge mellem 15 og 25 år er hvert
år ny – nogle kommer ind – andre er blevet
for ’gamle’ – men fællesskabet er det samme:
de er forenet i kærligheden til folkemusikken og lysten til at leve den ud i fællesskab,
hvad enten de er nybegyndere eller garvede
musikere! På det årlige ROD stævne op til
påske, spiller de sammen og sammensætter
et repertoire. I årets løb festliggør de festivaler
rundt omkring i Danmark og Musik over Præstø Fjord er glad for, at de
hvert år vælger at komme her. Lørdag aften i Danseladen.

Sarpik (GL)
Grønlandsk kor og trommedansere. Optræder under Dansetræet med
nogle traditionelle trommedanse med sang og derefter synger koret
smukke flerstemigt grønlandske sange og måske kan der blive tid til et par
grønlandske folkedanse sammen. Lørdag eftermiddag under Dansetræet.

Tjavsmose Trio (DK)
Hans Jørgen Christensen Rigsspillemand: violin; Maja Linde Christensen:
violin; Christopher Davis
Maack: violin. Hvis du er
til smægtende ballader
eller blankpolerede
numre, skal du holde
dig væk, for her er det
vildskab og det rå der
er i højsædet. Det er
melodier fra Hans
Jørgens repertoire der
er på programmet, bl.a.
melodier han har fra sin
læremester Evald Thomsen og fra Svenske Niels nodebøger. Der er hopsa, polka, trippevalse og
alt muligt andet - og har du tænkt dig at danse, er det bare at hænge på!
Lørdag eftermiddag i Danseladen.

Tobias Elof & Zoë Bestel (Dk, SCO)

VÍÍK (DK, N)

Zoë er en nu-folk sangerinde og ukulele-spiller fra Skotland og er kendt
for sin dragende og drømmende stemme. Hun har spillet en masse
liveshows i BBC og på
mange af de største
folkfestivaler i UK.
Derudover er hun
pladeaktuel med sit
2. album Transience.
Tobias Elof har med
sit smukke og lyse
ukulele-spil, de nordiske klange og sin
dynamiske virtuositet,
begejstret publikum i
DK og mange steder
rundt om i verden.
Tobias Elof: Ukulele; Zoë Bestel: Ukulele og sang; Jonathan Bremer: Kontrabas. Cafe Scenen fredag.

Det nye folk ensemble VÍÍK slår dørene op til et univers af traditionelle
nordiske folkeviser sunget på norsk, dansk og svensk akkompagneret af
det, man kunne kalde en “rock”-opsætning indenfor folk i form af violin,
cittern, harmonika, kontrabas og trommer. Alle musikerne kommer med
hver deres folkemusik
baggrund fra alle verdenshjørner, som gør at musikken
har aflæggere til diverse andre
genrer og traditioner, som
danner en smukt harmonisk
collage til fortællinger om
utugt, ugerninger og utroskab.
Elisabeth Vik: Sang, Annelene
Toft: Violin, Villads Hoffmann:
Cittern, Morten Alkjær: Harmonika, Jakob Kragesand: Kontrabas, Mårten
Hillbom: Percussion. I Viseteltet lørdag aften.

Virelai (DK)
Gennem de gamle ballader og dansemelodier, arbejder Virelai med
den nordiske og mellemeuropæiske musiks rødder, den folkelige middelalder. Og oplever at musikkens kompositioner og lyd, spillet på de
gamle instrumenter, vækker noget genkendeligt i folk, noget vi har til
fælles. Virelai er et
udadvendt orkester,
som altid sætter
gang i festen. En
anmelder beskriver:
”Så godt, stærkt og
livsbekræftende var
det. Det tekniske
niveau af sang
og musik på de
mange eksotiske
instrumenter var
upåklagelig højt og stemningen var endnu højere”. Mia Guldhammer: Sang, tambourine
og percussion; Søren Hammerlund: Drejelire, mandola og sang; Martin
Seeberg: Skalmeje, fløjter, jødeharper, bratch, percussion og sang; Jacob
Lund: Davul, rammetromme, darbourka, tambourin. Under Dansetræet
lørdag eftermiddag.

‘Årets Talænt’ fra Folk og Fæstival 2019
Marc Facchini (DK)
Siden udgivelsen af sin debutplade
i 2015, er Marc Facchini både
blevet DMA-nomineret og nu
også blevet Årets Talænt fra Folk
og Fæstival 2019. Vi kender Marc
som en dedikeret og underholende sangskriver og sanger og
glæder os til gensynet lørdag
eftermiddag i Viseteltet.

’Årets Helge 2019’
Prisen ’Årets Helge’ blev indstiftet efter Helge Arildsøe’s alt for tidlige død
i foråret 2014. Helge gjorde en kæmpe indsats gennem mange år, for at
udbrede kendskabet til dansk folkemusik, også i udlandet. Vi glæder os til
at se hvem der kommer på scenen lørdag aften på Café-Scenen.

Vrang (N)
Jon Hjellum Brodal: hardingfele, fele, vokal; Tuva Færden:
hardingfele, fele, lyre, vokal;
Maja Gravermoen Toresen:
hardingfele, fele, lyre,
mandolin, vokal. Denne
norske trio spiller musik med
sjæl. Både blidt og powerfuldt sanseligt spil bringer
både lytteren og danseren til
nye højder og dybder. Smukt og spændende. Fredag om dagen med
workshop og bal og lørdag aften i Danseladen.

VÆV (DK)
David Mondrup & Poul
Lendal væver deres musikfortælling sammen til et
stykke af vores fælles
kulturarv; til en stemning af
lyde og ord, der giver sit bud på, hvad folkemusik er. Ved hjælp af
jødeharpen, laptop, indisk orgel, sangstemme, melodica, violin, seljefløjte
m.v. vil man få toner og klange fra folkemusikken at høre. Der bliver
nedslag i dansk folkemusiks fortid og nutid. Og gennem blandingen af nyt
og gammelt, akustisk og elektronisk, også Væv’s bud på dansk folkemusiks
fremtid. Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål og samtale. I Viseteltet
fredag over middag.

BØRN OG UNGE OPTRÆDENDE
Avantgarden, Næstved Kulturskole Synger, spiller på trom-

mer, går dansende på stylter - fredag på plænen.

EMIA: Søstrene Ella og Iris Davis Maack Christensen, med musik i blodet har lært et par numre de gerne vil præsentere sammen med moster
Maja og Alma i Viseteltet lørdag morgen kl. 10.00.
Viola Torp & Mirko Torp har skrevet teksten til en sang, som de to synger
efterfølgende.

Køge Musikskole ved Henrik Jansberg: De Flyvende Pink Ponyer. En flok spilleglade unge spiller op til dans i Danseladen lørdag under
ledelse af Henrik Jansberg.

Næstved Musikskole ved Bent Kværndrup: We Are Teen-

agers. En flok syngeglade unge glæder os med deres sang på Cafe Scenen
lørdag middag.

Nørre Smidstrups MoPF band: Landsbyens børn og unge

gir’ et par numre som opvarmning kl. 10.30 til børnekoncerten fredag
formiddag, som er gratis for alle daginstitutioner og SFOér.

