
FORSALG AF BILLETTER SLUTTER 1. JULI
www.billetten.dk Partout: Voksne 420 kr. / Unge 210 kr.

Partout giver adgang til alle koncerter og workshops samt festival-
pladsen alle dage 7 - 10. august 2014

BILLETTER I INDGANGEN
Kun kontanter! Betalingskort modtages ikke på festivalen. Der kan 
dog betales med Mobile Pay, hvis du selv har app’en installeret.

Unge under 25 år HALV PRIS - Børn under 15 år GRATIS    

PARTOUT (alle dage): 500 KR.

ENDAGSBILLETTER:

Torsdag: 100 Kr.

Fredag: 250 Kr.

Lørdag: 250 Kr. Dagsgæster lørdag indtil kl. 17.30: 120 Kr. 

Lørdag + Søndag: 270 Kr.

Søndag: 40 Kr.

MAD

Madbilletter til morgen- og aftensmad købes i CD boden overfor 
baren (gerne ved ankomst, så bliver de glade i køkkenet).

Morgenmad kl. 8.30 – 10.00    havregrød fra ca. 7.30 

Aftensmad kl. 18.00 – 19.00    

Sandwich, salat og kage købes i baren. sandwich/salat: 30 kr.

Priser mad Fredag Lørdag Søndag

Morgenmad 30 kr. 30 kr. 50 kr.

Aftensmad 90 kr. 90 kr. Gratis efter oprydning

Vegetar  60 kr.  60. kr.  Gratis efter oprydning

Børn under10 år, halv pris for mad.

FESTIVALCAMPING

Hos Evald og Gitte, Østervang, Smidstrupvej 66, 4733 Tappernøje. 

Torsdag til søndag: 100 kr. per pers. Enkelt nætter: 40 kr. per pers. 

Unge under 25 år halv pris. Børn under 15 år gratis

Sovesal i ’Gildestalden’: 50 kr. per nat  (kan bookes hos Gitte på: 
oestervang@dlgpost.dk / 61744329)

Kære deltagere på Musik over Præstø Fjord 2014 

Velkommen til en ny omgang musik, dans, sang, stemning, sans og sam-
ling og stjerneskud over Præstø Fjord! Festivalen byder igen i år på masser 
af dejlige musikoplevelser, fra fire scener, både for ørerne og fødderne, og 
workshops i spil, dans og sang - også for børn.

Årets program afspejler hvor bredt favnende den nordiske folkemusik 
er, i al sin mangfoldighed. Her mødes unge og gamle omkring 1000 års 
folkemusikalske udskejelser. Nyeste nye er ’Blind date’ koncerter hvor 
kunstnere sættes op med hinanden i anderledes uprøvede konstella-
tioner. 

Musik over Præstø Fjord har indstiftet en ’Buskspilspris’ som hædrer 
buskspillet som en bærende del af det levende folkemusikmiljø. Buskspil 
er med til at skabe det helt unikke fællesskab, som præger folkemusik-
ken. I busk-spillet spiller folk sammen på kryds af tværs af sprog alder og 
kundskaber. 

Noget andet nyt er at Danmarks har fået en Rigsspillemandsordning. 
12 danske spillemænd har fået tildelt Rigsspillemandsmærket i sølv 
og retten til titlen Rigsspillemand, for deres fremragende spil og klar 
beherskelse af traditioner. Musik over Præstø Fjord er stolte af at byde 
velkommen til et opspil, hvor flere fremtrædende og betydningsfulde 
spillemænd kan få mulighed for at vise, om de lever op til kravene for at 
blive tildelt rigsspillemands titlen. 

Ellers er alt som det plejer. Udsigten fra Dansebanen ud mod fjorden 
og skoven når man sidder med et stykke lagkage om eftermiddagen, og 
fyldes af alle de glade indtryk. Boder, baren, børn der leger. Folk der spiller 
og danser. Belysningsmagien når mørket falder på, lys fra bål og lamper 
i træerne. Folk der spiller og danser. Og hygger og snakker og spiller og 
bliver ved og ved, i baren, ved bålet. Fælleskabet og fælles ansvarlighed 
for den gode fest. Også dagen derpå. Hvor vi fortsætter med mere 
musik, dans, sang, teater, og hvad folk nu ellers finder på.

Igen i år inviterer vi alle vikinger til at komme gratis ind, hvis de kan 
overbevise Fjordens vogtere i indgangen om at de er ægte vikinger 
-  også i hjertet! Vikingesmeden og Balders døtre vil være at finde i smed-
jen, klar til ballade(r). 

Rigtig hjertelig velkommen til alle! Og en særlig tak til vores landsby 
Nørre Smidstrup og alle de frivillige, som med deres opbakning får det 
hele til at lykkes.

På vegne af foreningen Musik over Præstø Fjord
Anne Grete Kamilles, formand.

MUSIK MED MERE

Udover den programsatte musik og dans, sker der en masse andet på 
festivalpladsen.

I børneteltet er der gøglerudstyr man kan lege med, man kan male 
t-shirts, få ansigstmaling, prøve instrumenter, spille vikingespil, gå på 
slackline osv. 

Oldnordisk smedekunst med vikingesmed Morten Ranøe Wiimh er 
at finde i vikingeteltet. Her holder også Balders døtre til og måske 
kan I være med på lidt vikingeballade(r).

Sammen med 4Hs naturvejleder Peter Baloo Laurents kan du prøve 
at snitte, fx en lille ske. Peter sidder klar med sin store viden og gir 
nok også en tår bålkaffe. 4H står for Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred 
og deres slogan er ‘at lære ved at udføre’ - www.4h.dk 

Fredag og lørdag er der boder med vikingesager, middelalderin-
strumenter, nips og massage. Der vil også være billedkunstnere på 
arbejde, inspireret af musikken og den magiske stemning.

Runer Gerner Marcussen, Line Pedersen og Emilie Meyer Sørensen 
er talentfulde tegnere fra det unge kreative miljø i Næstved. De vil 
tegne ved forskellige scener og vise med deres streg, hvad der sker på 
festivalen.  

Fredag kl. 17.35 synger koret 
‘Musik over Præstø Fjord’

Koret består af alle som vil være med. 
Scan koden og lær sangen, tjek www.folkemusik.com, eller 
kom til kor workshop fredag i ‘Annekset’ kl. 16.00.

MUSIKPROGRAM 

TORSDAG

Danseladen
19.30 Huldrelokkk (DK, N, S)

21.30 Jansberg Band (DK)
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MUSIKPROGRAM 
SØNDAG
Morgenkoncert
10.00 - 11.00 Anna Wirsén & Perry Stenbäck (s)

Danseladen

10.00 - 11.00  Teatret Kimbri ’Pænt Goddag’ for børn

Efterfest med hyggejam og Korshøjs karrypande           

12.00 Fælles oprydning for alle der har tid og lyst 

16.00 Hyggekoncert og jam med MC Hansen - og Sørens Karry i  
 Bålhuset

Tak til alle der har tid og lyst til at give en hånd søndag middag med
at pakke sammen. Vi hygger samtidig og måske en musikant eller to 
lægger musik til. 

Kl. 16.00 er der mad til alle, vi tømmer de sidste ølankre og hygger i 
viseteltet med afslutningskoncert ved MC Hansen. Tak for i år!

MUSIKPROGRAM 
LØRDAG 
Danseladen
10.00 - 12.30 Rigsspillemænd, opspil, åbne for publikum

13.30 - 15.30 WORKSHOP: Dans med Gjern Spillemænd  
  Danseinstruktør: Arne Ryge (DK)

15.45 - 17.15 Gjern Spillemænd BAL (DK)

20.45 - 21.30 ROD (DK)

22.00 - 23.15 Uhrbrand & Thorslunds Kvintet (DK)

24.00 - 01.30 Paulski (DK)

Viseteltet
10.00 - 10.05  Anton og Johannes band (DK)

10.00 - 11.00  BØRNEKONCERT: Svøbsk (DK)

12.15 - 13.30 Fado Nordica med Monica Jacobsen (DK)

15.00 - 16.15 Sofie Schelde og Det lille Orkester (DK) 

16.30 - 17.45 Bo Normann med band (DK)

20.30 - 21.45 Channe Nussbaum & Laura Illeborg (DK)

22.15 - 23.30  Dissing, Dissing og Las (DK)

Dansetræet
12.45 - 14.00 Sanglege – rytme for børn, Malene Giffits  

14.00 - 14.40 NordenFra Danseteater (DK)

14.45 - 16.15 WORKSHOP: Dans børn/unge

  Anja Præst og Jesper Vinther

16.30 - 17.15 Mester Jakel. Teatret Talent 1 og Søren Korshøj

17.30 - 18.00 Tensta folkdanslag (S) opvisning

19.30 - 20.45 Tensta spelmanslag (S) spiller til dans 

21.30 - 22.30 Fluks Trio (DK)

23.40 - 23.55  Ildshow med NordenFra

Havestuen
11.00 - 12.30 WORKSHOP: Melodilæring børn/unge  
  Maren Hallberg    
Bålhuset      
19.30 - 20.15 Historiefortælling  for børn, Oldemor Bente Olsen

Annekset
14.45 -16.45  WORKSHOP: Melodilæring, Peter Puma Hedlund

MUSIKPROGRAM 
FREDAG
Danseladen
10.00 - 12.00 WORKSHOP: Polska    
  Danseinstruktør: Kerstin Backlin (S)     
  Spil: Mia Gunberg Ådin (S)

13.00 - 15.15 WORKSHOP: Fanø-danse 

  Danseinstruktør: Henrik Larsen (DK)

  Spil: Kristian Bugge 

15.20 - 17.00 Fanø BAL Jæ Sweevers (DK)

20.00 - 20.45 Musikstuderende kursusdeltagere (DK/S/+)

21.00 - 22.15 Bugge & Høirup (DK)

22.45 - 24.00 Gubbaduon (S)

00.30 - 01.45 Instinkt (DK)

Viseteltet
10.30 - 10.35 Nr. Smidstrup Børneband (DK)

10.35 - 11.30 BØRNEKONCERT: Wernblad & Aggerbæk (DK)

15.15 - 16.30 Himmerland (DK,PL,GH) 

19.30 - 20.30 Krauka (DK, ISL)

21.00 - 22.15 Tetra (S)

22.45 - 24.00  Klondyke (DK)

Dansetræet
16.45 - 17.30 Nordisk Folk Camp Ensemble

17.35 - 18.00 Kor synger sangen ‘Musik over Præstø Fjord’

  Uddeling af ’Spillemandspris 2014’ 

  samt ’Buskspilspris’

19.15 - 19.30 Krauka (DK, ISL)

20.45 - 22.00 FOD optræder og inviterer op til dans

22.15 - 23.00 Kædedans med NordenFra

Havestuen
13.00 -15.30 WORKSHOP: Tral med Helen Rossild

Jamteltet
15.00 -17.00 WORKSHOP: Samspil med Laif Carr

Annekset
16.00 -17.20 WORKSHOP: KOR ‘Musik over Præstø Fjord’

ÅBEN SCENE

Havestuen (se tider og skriv dig på, på tavlen ved scenen)

Blind Date koncerter
Jacobsen & Sjakket
Martin Seeberg med soloprojekt:  ’Loopmania’
Pernille Mejer 
Sangskrivere.dk fra Sorø.
Tobias & venner 
Valse d’Ulla

Når intet andet er programsat er der åben scene i Havestuen og ved 
Dansetræet. Skriv dig på tavlen ved scenen.



WORKSHOPS

SANG-WORKSHOPS

Kor, Anette Roesen.  fredag 16.00 – 17.20 Annekset
Lær sangen ’Musik over Præstø Fjord’ eller en 2. og 3. stemme 
komponeret af Anette Rosen. Koret synger sammen med andre 
folk der har lyst, før overrækkelse af ’Spillemandsprisen 2014’ samt 
den nyindstiftede ’Buskspilspris’ ved Dansetræet kl. 17.35

Tral, Helen Rossil, fredag 13.00 – 15.30 Havestuen
Tral er ganske enkelt en måde at synge på. Vi varmer op med en 
”simpel” tral, og øver en Fanøvise med tral i omkvædet, som vi skal 
tralle i Danseladen som opstart til Fanøballet. Ud over den basale 
sangteknik, vil de naturlige fokuspunkter være forskellige udsmyk-
ningsmuligheder og det at holde en fast puls til dans. Det gælder 
jo om at få det til at swinge!

WORKSHOPS FOR BØRN

Folkedans børn/unge lørdag 14.45 – 16.15 Dansetræet
Anja Præst Mikkelsen og Jesper Vinther gør med deres workshop 
folkedans til en leg for alle børn og unge. Selv små børn med deres 
voksne, kan være med. De er begge formidable musikere med stor 
hæder i bagagen bl.a. fra Phønix, og så har de altså tilmed et pæda-
gogisk talent og overskud, som du ikke bør snyde dig selv, og dine 
børn for at opleve.

Melodilæring børn/unge, 
Maren Hallberg, lørdag 11.00 – 12.30 Havestuen
Kom med dit instrument og ha’ det sjovt med at lære en folkeme-
lodi eller to.

Sanglege-rytme for børn; Malene Griffiths, 12.15 – 14.00 
ved Børneteltet
Kom og byg dit eget rytmeinstrument og spil sammen. Hvis du er 
lille så tag en voksen med. Vi afslutter med at gå rundt på festival-
pladsen og spille på vores instrumenter

Historiefortælling for børn; Oldemor Bente Olsen
Fredag og lørdag 19.30 - 2015 i Bålhuset
Bente Olsen er oldemor i den fantastiske spillemandsfamilie Carr. 
Her laver hun fortælling med og for børn i alle aldre (dansk og 
svensk talende).

KURSER

’SPIL TIL DANS’ KURSUS for musikstuderende  
Onsdag d. 6. til fredag d. 8. august 2014  
Musik over Præstø Fjord lancerer igen i år et spil-til-dans kursus af 
høj potens. Fokus ligger på magien der opstår imellem musiker og 
danser når ballet koger på sit højeste blus. Kurset er for musikstu-
derende fra nordiske lande. Egne kompositioner fra studerende 
vil være velkomne. Der vil blive undervist i spil-til-dans teori og 
praksis. Afsluttes med spil til dans i Danseladen. 

Program og tilmelding på www.folkemusik.com

NORDISK FOLK CAMP MoPF for alle (15 - 30 år)
Onsdag d. 6. til fredag d. 8. august 2014.
Kombineret danse - og spille kursus.
Musik over Præstø Fjord indbyder alle interesserede unge 15 - 30 
årige til kursus med fokus på svinget i musikken og i dansen. Af-
sluttes med spil til dans om Dansetræet. 

Program og tilmelding på www.folkemusik.com

Kurserne foregår på festivalpladsen, 
Smidstrupvej 69, 

4733 Tappernøje, Danmark 
 www.folkemusik.com 

WORKSHOPS

DANSE-WORKSHOPS

Polska, fredag 10.00 – 12.00 Danseladen
instruktion Kerstin Backlin Spil: Mia Gunberg Ådin. 
Gå på opdagelse i polskaens magiske verden med traditionel 
svensk folkemusik, spillet af den huldrelokkende Mia Gunberg 
Ådin. Under Kerstin Backlins instruktion har du mulighed for at få 
skærpet dine ører for puls og rytme, lære trin, og få finpudset din 
danseteknik. Fokus er på at føre og følge med kropslig lydhørhed. 
Både øvede og begyndere kan deltage, vi arbejder med de samme 
ting, hver på sit niveau.

Sønderhoning, fredag 13.00 - 15.15 Danseladen
Instruktion: Henrik Larsen Spil: Kristian Bugge  
En workshop for alle, der gerne vil prøve eller blive bedre til at 
danse sønderhoning. Den første del består af en grundig gennem-
gang af trin og rytmik, som nybegyndere vil have stor glæde af (30 
min). Den følgende del vil dreje sig om at forfine det enkelte pars 
teknik og dermed danseoplevelse (30 min). I den sidste halvdel er 
der plads til alle og udfordringer til de erfarne.

Folkedans, lørdag 13.30 – 15.30 Danseladen
Instruktion: Arne Ryge Spil: Gjern Spillemænd 
Fokus for workshoppen er på menuetten, fordi Gjern Spillemænd 
i snart 25 år har beskæftiget sig med 1700 tals musik, hvor menu-
etten har en meget dominerende rolle. Der kan sagtens snige sig 
andet ind, som en lille Tango, eller en kædedans fra Balkan etc... Så 
alle kan være med!

SPIL-WORKSHOPS

Samspil, Laif Carr, fredag 15.00 -17.00 Jamteltet
Samspil for alle instrumenter, svenske og danske melodier. Lær fra 
øret eller få en node. Alle er velkomne!

Melodilæring, Peter Puma Hedlund, 
lørdag 14.45-16.45 Annekset
Peter Puma Hedlund (S) har modtaget Zornmærket i guld for 
’mesterligt, brilliant og traditionsbaseret nøgleharpespil’. Alle 
instrumenter er velkomne til melodilæring, men fokus er på nøgle-
harpen og andre droneinstrumenter.



Et spontant musikmøde på MoPF blev indledningen på et berigende 
samarbejde mellem den svenske visesanger Anna Wirsén og en af 
Danmarks bedste guitarister - Perry Stenbäck. Livet er en konstant 
balancegang mellem latter og tårer, fester og hverdag, mellem læng-

sel ud - og hjem igen. Om det 
kan man skrive tykke romaner 
- eller en vise. Perry Stenbäck og 
Anna Wirsén byder på en dejlig 
blanding, fra Cornelis og Taube 

til ny komponerede melodier 
med tekster, som man let kan 
genkende sig selv i, søndag 
formiddag i Havestuen 

Anna Wirsén og Perry Stenbäck  (S) 

Gjern Spillemænd (DK) 
Pia Brun Jørgensen er dirigent 
og spiller sammen med Gjern 
Spillemændene til bal i Danse-
laden lørdag, med forudgående 
workshop før ballet. Arne Ryge er 
danseinstruktør og vil instruere i 
menuet og andre sjove danse. 

FOD er den dansende pendant til ROD, med afsæt 
i et årligt folkedansestævne hvor ca. 100 unge 16-
30 årige mødes og udveksler ideer, venskaber og 
kærlighed til dans. FOD vil optræde og efterfølgende 
invitere op til dans ved Dansetræet fredag.

Sange der tager udgang-
spunkt i en nordisk tone 
med minimalistiske og enkle 
grooves som en blanding af 
roots og færøske kædedanse. 
Den nordiske stemning gen-
kendes også i teksterne om 
mennesker og dets følelser, 
tanker, lyster, behov, skæbner. 
Bo Normanns konceptal-
bum ’Kl. 12.01’ handler om 

kapitalismens implosion og befolkningens genrejsning i et nyt og 
bæredygtigt fællesskab. Mon ikke vi får høre lidt af hvert fra denne 
ambitiøse musikalske poet. Bo Normann, vokal, guitar, banjo, Jesper 
Egelund, dobro, vokal, Henrik Jansberg, violin, Axel Kanne, bas, vokal, 
Jacob Lund, trommer/perc. 

Channe Nussbaum og Laura Illeborg (DK) 
Laura Illeborg er blond. Channe Nussbaum er mørk. Når deres stem-
mer smelter sammen på de sange, de har skrevet sammen, bliver 
de begge vidunderligt blå. På scenen sammen er de både skarpe og 
morsomme. Begge damer har en solid 
solokarriere bag sig. Laura Illeborg med 
hele 5 albums i eget navn. Channe 
Nussbaum har i mere et årti, været et af 
de absolutte topnavne på europæsiske 
klezmerscene.  Med vid, bid og ferm 
poesi, er damerne et originalt bud på 
dansk countryinspireret folk, med voka-
lharmonier i verdensklasse. Med sig har 
de Bjarke Kolerus, Klarinet og Jonatan 
Ahlbom, Tuba.

Fluks Trio (DK)
Fluks Trio består af tre am-
bitiøse og spilleglade unge 
folkemusikere, der præsenterer 
musik med en række selvkom-
ponerede melodier. Musik, 
der tager udgangspunkt i 
skandinavisk folkemusik, med 
inspiration hentet fra mange 
andre musiktraditioner. Med 
kærlighed og respekt for rødderne og med sans for smagfulde ar-
rangementer er Fluks Trio et godt skud fra de danske folk-rødder! 
Clara Tesch – violin, Thyge Søndertoft Pedersen - 5-strenget violin, 
Søren Vinther Røgen - 12-strenget guitar 

Fado Nórdico (DK)
Her møder den portugisiske 
sangtradition, fado, den 
skandinaviske visetradition. 
Sangeren og sangskriveren 
Monica Jakobsen har efter 
fleres års ophold i Portugal 
tilegnet sig fadotraditionen, 
og komponerer egne fa-
dosange. Violinisten Anne 

Eltard repræsenterer den nordiske folkemusiktradition og i Fado 
Nórdico mødes to musikalske verdener fra nord- og sydeuropa i et 
fællessprog: melankolien, kærligheden, længslen ud mod havet og 
længslen hjem igen. Søren Tarding krydrer, med sin baggrund i latin 
og jazz, sangene med varme og glød på sin guitar.

Bo Normann (DK)

Dissing, Dissing & Las (DK) 
Rasmus og Jonas 
Dissing samt Las 
Nissen tilhører 
den absolutte 
top indenfor den 
nye generation i 
dansk musik. De 
er oplært hos Povl 
Dissing, men er i 
dag etableret som 
en unik enhed, der 
med præcision og 
ekstrem samhørighed har fundet deres helt egen lyd og musikalske 
univers.
De inviterer, med den største selvfølgelighed, publikum indenfor, og 
fortællinger og fantasier viser vej gennem aftenens sange. Der bliver 
grinet, grædt og rocket.

FOD (DK)

Gubbaduon (S)
Mats Eden og Sven Ljungberg. Mats Eden er en af de mest fremtræ-
dende fiolspillere i svensk folkemusik. Han er Rigsspillemand på 
enradet harmonika og udfordrer til stadighed folkemusikken, som 

han udvikler i stor respekt for 
traditionen. Samspillet med Sven 
Ljungberg på accoordion kunne 
blandt andet opleves på Ransæter 
spillemandsstævne 2013 og vi er 
glade for at de vil fortsætte suc-
cesen i Danseladen på Musik over 
Præstø Fjord fredag.

Himmerland (DK, PL,GH) 
MoPF er stolte af nu at 
kunne præsentere Him-
merland, et band som 
består af yderst erfarne 
musikere, med rod dels i 
den danske, og dels i afri-
kansk og polsk tradition 
– en cocktail der fører til 
et medrivende liveshow. 
Himmerland spiller 
swingende og festlig 
musik, komponeret med 
udgangspunkt i de fem meget forskellige musikeres traditioner og 
kulturer. (DK): Eskil Romme, sopransaxofon, Ditte Fromseier, Violin, 
vocals, Morten Alfred Høirup, Guitar, sang, (PL): Andrezej Krejniuk, 
Elektrisk basguitar, sang, (GH): Ayi Solomon, Perkussion, sang.

Huldrelokkk  (N, S, DK) 
Huldrelokkk er skovnymfens lokketoner, men også en ret ny nordisk 
kvindelig trio, der spiller akustisk folkemusik fra tre skandinaviske 
lande. Tre fascinerende stemmer kombineret med to virtuose 
violiner og en ”groovy” rytmeguitar skaber en eventyrlig stemning 
– så man let kan forestille 
sig at forsvarsløse ynglinge 
kunne lade sig lokke direkte 
i nymfernes favn! Kerstin 
Blodig (N/D) vocal, guitar, 
bodhran, Mia Gunberg Ådin 
(SE) vocal, nyckelharpa, fele, 
Liv Vester Larsen (DK), vo-
cal, fele. Åbner Danseladen 
torsdag aften.

KUNSTNERE 2014



Mester Jakel og den gyldne violin (DK)
Denne forestilling havde premiere på sidste års festival – med 
kæmpe succes! En forening af traditionel Mester Jakel dukketeater og 
folkemusik betog både børn og 
voksne. Roselina skal passe på 
spillemandens gyldne violin. Da 
Roselina skal til byen og købe 
grøn sæbe, bliver Mester Jakel 
nødt til at passe på den gyldne 
violin. Og så har vi balladen … 
Morten Aagaard, Dukkefører, 
Mathias August Borg, Fortæller, 
Søren Korshøj, Musiker. 

NordenFra Danseteater “Her skal Danses” (DK)
Forestillingen indledes med 
et festligt og farverigt optog 
med 4 dansere og 5 musikere, 
dans, musik, sang, styltegæn-
gere mm. Ligesom i et 
ritual danser teatret igennem 
stemninger af bøn, prøvelser, 
leg, erotik og forløsning for 
til sidst at kunne skabe plads 
til glæden og festen. “Her 
skal Danses” er en flot og livsbekræftende danseforestilling. Med 
fødderne solidt plantet i vores gamle, danske folkekultur og med 
inspiration fra ny moderne dans.

Mikael K & Klondyke (DK)
Dansksproget musik når det er bedst! Med klare referencer og 
elementer af country, rock, folk & pop. Bandet spiller sange fra 
Klondyke’s 5 albums samt 
helt nye sange fra det 6. 
album, der udkom i foråret 
2014. Her er sange om 
nordjyske originaler, mas-
semordersker med mere, 
fra den nordjyske hver-
dag! Mikael K & Klondyke 
har flere år i træk været 
nomineret til flere priser, 
bl.a. Danish Music Awards 
- Folk og Årets Steppeulv.

Nordisk Folk Camp Ensemble (DK/+)
Festivalens unge (15-30 årige) kursister, i deres til lejligheden op-
ståede ensemble, spiller op til dans og viser hvad de har fået ud af 
festivalens kursus. 

Musikstuderende kursusdeltagere (DK/S/+)
Årets kursusdeltagere fra folkemusikkonservatoriet spiller op til dans, 
og ingen kan være i tvivl om at vi her har fat i nogle af dem der vil 
præge fremtidens folk-scene. 

Krauka (DK, ISL) Her har vi en ægte vikinge-gruppe!

Manden der synger, er stor, med langt hår og skæg og en dyb 
stemme. Han er islænding og hedder Gudjon Rudolf. Han slår på en 
lille gedeskindstromme, mens hans tre danske vikingekolleger sveder 
over et sammensurium af elektrificerede lyrer, rasleinstrumenter, 
rammetrommer, 
overtonefløjter, 
stryge- og jødeharp-
er samt en enkelt 
el-bas! De tre danske 
vikinger er Jens 
Villy Pedersen, Aksel 
Striim og Søren 
Koldsen-Zederkof.

Kristian Bugge & Morten Alfred Høirup (Dk) 

Violinist Kristian Bugge og 
guitarist Morten Alfred 
Høirup er begge uhyrligt 
dygtige på deres instrument-
er og erfarne spillemænd. 
De senere par år nåede de at 
spille en række traditionelle 
Thy-baller, sammen med 
den gamle Thyspillemand, 
Karl Skaarup, som desværre 
forlod os i 2013. Tag med på 
en sjælden tur til Thy, til ægte Thy-bal, lørdag i Danseladen. Gode 
gamle hits og super iørefaldende melodier, beregnet til at danse til.

Lone Wernblad og Benjamin Aggerbæk (DK)
Fredagens børnekoncert i 
Viseteltet er en multikoncert i 
børnehøjde. Sangene, som især 
er Lone Wernblads egne, er 
sprudlende børnesange arrang-
eret af Benjamin Aggerbæk. Der 
er fuld gang i koncerten og 100 % 
nærvær med børn i alle aldre.

MCHansen (DK)
Den danske sanger og guitar slinger MC 
Hansen kombinerer historiefortælling af tra-
ditionel folkemusik med moderne country 
lyd. Hans musik genlyder både sin danske arv 
og hans amerikanske påvirkninger. MC tager 
sig kærligt af den afsluttende intimkoncert 
efter den fælles oprydningsfest søndag efter-
middag i Bålhuset kl. 16.00. 

INSTINKT (DK)
Danmarks legendariske folk beat band, 
har begejstret publikum over det meste af 
Europa og Canada, med deres musik fra 
to Grammy belønnede albums ”HUR” og 
”GRUM”. I Danseladen præsenterer de nyt 
og mindre kendt og selvfølgelig hits fra In-
stinkts Heksekedel. Kridt skoene og gør klar 
til et svedigt natbal fredag i Danseladen, 
med både headbanging og stille vals.

Jansberg Band (DK) 
10 års jubilæum gir’ noget af 
en fest! Med ny- komponeret 
musik og sin super besætning af 
fantastiske musikere spiller Jans-
berg Band en vis legemsdel ud af 
bukserne, og sparker festivalen i 
gang torsdag aften i Danseladen. 
Der er groove og godt humør 
i både de traditionelle og de 
selvkomponerede numre. De 
må absolut regnes for et af Dan-

marks bedste live-bands! Henrik Jansberg, violin, , Rasmus Zeeberg, 
guitar, Steffan Sørensen, bas og Rasmus Brylle, trommer, Morten 
Puper, tangenter, guitar

’Jæ Sweevers’ (DK) 
Det er et stort privilegium at 
kunne præsentere et regulært 
Fanø bal med ’Jæ Sweevers’. Den 
lokale og fortsat meget lev-
ende musik- og dansetradition 
på Fanø lever videre i hver ny 
generation, og her får vi hele to 
generationer samlet. Giv dig selv 
chancen – og husk på Peter Uhrbrands vise ord: Uden et par puncher 
glider en sønderhoning ikke rigtigt. Ole Mouritzen, harmonika, Jens 
Mouritzen, slagtøj, Kirstine Uhrbrand, klaver, Peter Uhrbrand, violin.

Paulski & den Ny Verdensorden (DK) 
”Poprock med en skarp kant” og ”Folk-Punk” kunne være umid-
delbare betegnelser. Vedkommende tekster med umiddelbar nerve 
og overraskende musikalske inspirationer, gør det til et friskt pust i 
det mangfoldige udbud af musik i Danmark. Blandingen består af 
så forskellige stilarter som folk, tysk 80’er punk, SKA, arabisk ”Raî”, 
reggae og indie. Et unikt band, med en sylespids, skarp kant og 
en snert af galskab, tilsat en 
utilpasset grad af distance. 
Der er lagt i ovnen lørdag nat 
i Danseladen! Erik Rasmus-
sen, guitar, backgr. Vocal, 
Jesper ”Gaf Gaf” Kirkbøl, 
trommer, Kazio Kierpaul, har-
monika tilsat div. el-artikler, 
vocal, Mette Myr, leadvocal 
tilsat moderne elektronik, 
percussion, Ole Kragh, bas



ROD (DK)
Et kraftcenter af sprudlende ung energi, som med fuld gejst har 
påtaget sig opgaven at videreføre folkemusiktraditionen ud i al 
fremtid. ROD er et ungdomsstævne, som er vokset til op til 120 
deltagere, med venteliste derudover! 
Efter stævnet turnerer ROD rundt 
til festivaler sommeren igennem og 
spiller med et brag af ungdommelig, 
nyskabende kreativ kraft og skaber 
en fest der når ud over scenekanten 
med sloganet, der helt sikkert råbes, 
lørdag i Danseladen; 

Rigsspillemands opspil (DK)
Lørdag i Danseladen vil et antal nominerede kandi-
dater spille op til en af Danmarks Rigsspillemænds 
hædersbevisninger: diplom, bronze eller sølv. Med 
sølv følger titlen Rigsspillemand. Ordningen sigter 
på at fremme kvaliteten, udbredelsen og dybden 
i traditionsmusikken. Ved det åbne opspil spiller 
hver kandidat i 15 minutter. Læs mere om rigsspil-
lemandsordningen, og se hvem der spiller op på 
www. rigsspillemand.dk

Peter Uhrbrand & Niels Thorlund Kvintet (DK) 
Helt nykomponeret Fanømusik med Uhrbrand & Thorlund Kvintet 
rammer Danseladen lørdag. Folkemusikken lever og er til inspira-
tion for mange mennesker. Fanømusikken facinerer med sin helt 
egen grundtone, der bærer præg af lang tradition og stor åbenhed 
ud mod verden. De to kyndige, 
garvede og eminente Fanø-spil-
lemænd, Peter Uhrbrand og Niels 
Thorlund, er begge ikoner inden 
for dansk folkemusik.   
Nils Thorlund, guitar, Peter Uhr-
brand, violin, Casper Mikkelsen, 
slagtøj, Jesper Dyhre Nielsen, 
bas, Mads Brink Jørgensen,guitar, 
dobro,lapsteel.

Sofie Schelde - og det lille 
orkester (DK) 

Sofie spillede for et fuldt telt på åben scene sidste år og rykker lørdag 
ind i Viseteltet Hun skriver sjove sange på dansk. Frække sange, un-
derspillet og sofistikeret, som  priser 
lysten til livet generelt - og til mænd 
i særdeleshed, men viger ikke tilbage 
for dybere aspekter så som liv og 
død, ensomhed og venskaber - samt 
en smule om køer. Det lille orkester 
leverer musikken i bedste blanding 
af jazz, viser, folk og hvad de ellers 
finder på. Sofie Schelde; vokal, Mar-
tin Bennebo; accordeon, Hans Find 
Møller, guitar, bas, fløjte, sav mm.

Tensta folkdanslag och Tensta spelmanslag (S) 
’Tensta Folkdanslag’ har 65 års 
jubilæum i år - startede i 1949 i 
den lille by 20 km nord for Upp-
sala i Sverige. I årens løb har de 
både deltaget i andres men også 
skabt egne traditioner. De er et 
levende eksempel på hvordan 
traditioner kan holdes i hævd 
gennem løbende udvikling og 
fornyelse. Glæd jer til at se deres 
optræden samt danse til det fineste spil ved ‘Tensta Spelmanslag’.

Teatret Kimbri (DK)
Teatret Kimbri præsenterer forestillingen 
’Pænt Goddag’. En lille historie om inte-
gration, intriger og integritet. Få effektful-
de midler får forestillingen til at engagere 
sit børnpublikum. Tre skuespillere, nogle 
hånddukker og meget få ord er nok til, at 
børnene føkger med, berøres af en dub 

alvor, men samtidig griner til det kilder i maven. En næsten ordløs 
forestilling med et kropssprog som alle kan forstå.

Tetra (S)
Fire kvindelige vokalister fra Göteborg, alle fire erfarne i at udføre 
sange fra en bred vifte af folkemusik 
traditioner. Musikken byder på 
ornamentale vokale stilarter fra 
arabisk og græsk musik, vestindiske 
impulser, og skandinavisk ’groove’. 
Kom med til den magiske, musikal-
ske verden af Tetra, hvor smukke in-
strumenter og sange i sprog fra nord, 
syd, øst og vest mødes i Viseteltet 
fredag. Ingrid Brännström, Anna Ot-
tertun, Sanna Källman, Maria Stellas.

Svøbsk  - for børn (DK) 
Svøbsk er navnet på en dans, hvor man snurrer rundt og rundt - 
indtil man bliver helt ..nåja…. svøbsk! Oplev et sandt festfyrværkeri 
af folkemusikalsk skønhed, når Svøbsk Kvartet spiller lørdagens  
familie/børnekoncert i Viseteltet, hvor publikum bliver hvirvlet 
igennem musik, historier, dans, sange og rytmer. Undervejs er der 
mulighed for både at synge og 
danse sammen med den fynske 
folkemusikgruppe - blandt andet 
på vrøvlevisen “Vasse Visse”.
Maren Hallberg - harmonika, 
skeer, Jørgen Dickmeiss - violin, 
vokal, mandolin, guitar, jøde-
harpe, mundharmonika, Theis 
Langlands - piano, jødeharpe, Si-
mon Busk - perkussion, mandolin

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

Musik over Præstø Fjord 7. - 10. august 2014

Smidstrupvej 69, Nørre Smidstrup, DK 4733 Tappernøje 
GPS koordinater: N 55o  09.25.61’ -  E 011o 59.33.93’ 

Camping på “Østervang”, Smidstrupvej 66.
Parkering på “Enghavegård”, Smidstrupvej 54. Følg skiltene. 

1 times kørsel syd for København.     
Bus 102A til døren fra Køge og Præstø. 

Se mere om transport, overnatning mv. på:

www.folkemusik.com


