
Syng med når MoPF koret synger ‘Musik over 
Præstø Fjord’ ved prisoverrækkelsen fredag ved 

Dansetræet

    “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… 6. - 9. AUG 2020

MoPF.dk
Facebook.com/musikoverpf
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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 Dan-
marks mest gæstfrie landsby og sender den største tak til Nørre Smid-
strup 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. 

Velkommen til 
Musik over Præstø Fjord 2021

Musik over Præstø Fjord byder atter velkommen - i år til en lidt 
anderledes og coronatilpasset Nordisk Folk Festival på festivalpladsen 
i Nørre Smidstrup.

Efter et kæmpe afsavn sidste år, hvor vi måtte aflyse har vi i år sat 
alle sejl og haft alle mand på dæk i en stormfuld indsats for at kunne 
lykkes med at invitere til fest. Og vi synes det er lykkedes rigtig godt! 
Det bliver dog ikke helt uden afsavn. For at vi kan være være frie og 
ikke være underlagt begrænsninger, har det været nødvendigt at 
finde et alternativ til vores fantastiske Danselade - som jo er ‘in-
dendørs’ og derfor underlagt andre restriktioner. I år har vi derfor 
skaffet et meget større telt til Café-Scenen og lagt et dansegulv her. 
Og vi sørger for 100% udluftning og smuk udsigt fra de åbne telte, hvis 
det fortsat er et krav i august.

Vi følger selvfølgelig de til enhver tid gældende retningslinjer men 
det ser lyst ud  - vi må nu være alle dem vi plejer og vi må danse og 
synge og stå i kø som vi plejer.  Og kyssebænken - den er slet ikke 
nævnt i vejledningerne.. 

Vi glæder os så meget til igen at synge og danse, spille og lytte, se 
stjerneskud og mærke stjernestøv sprede kærlig magi - til at møde 
nye og gamle venner og opleve musikken – sammen!

Når man skimmer årets righoldige program, udfolder sig en lyst 
til leg og hygge. MoPF’s kombination af folkemusikalsk tradition og 
fornyelser er intakt, kyssebænken står klar, Dansetræet er vokset og i 
Bålhuset kalder et knitrende bål på fællessang og musik.

Programmet præsenterer et uddrag af det bedste indenfor nordisk 
folkemusik. Balladesang omkring Dansetræet, nordisk dansework-
shop og bal og masser af god traditionsdans fra Fanø, Præstø mv. 
Channe Nussbaum og Henrik Nordbrandts samarbejde har skabt 
et formidabelt udtryk, Bragr fra Danmark og Kolonien fra Sverige 
er et par af de andre fantastiske kunstnere, der præsenterer deres 
musik i Viseteltet. Trolska Polska åbner ballet torsdag aften og det nye 
danske band ’OPTUR’ afrunder lørdag med et forrygende, skævt sus i 
skørterne opturs-bal på dansegulvet i Café-Scenens telt. 

Som noget nyt er der film på programmet, som en anden vej ind i 
musikken, ’Fly bird fly’ om udviklingen af Dance House fænomenet 
Tánzcház i Ungarn. Efterfølgende er der samtale med moderator, 
og vi får lov selv at opleve, lytte og danse til et Tanzcház med Banda 
Transylvania fra Ungarn. 

De unge som er på kursus op til festivalstart og de unge fra ROD og 
FOD er selvfølgelig også på banen og viser hvad fremtidens nordiske 
folkemusik kan. Og det er ikke så lidt.

MoPF er også for børn med masser af plads til fri leg, og godnathis-
torie i Bålhuset.  I Børneteltet er der ansigstmaling, krea og legesager. 
Avantgarden kommer med gadeteater  fra Næstved Musik- og 
Kulturskole fredag og Cirkus Chang-High tilbyder gøglerværksted og 
laver ildshows lørdag.

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. 

Foreningens arbejde bygger på værdier som mangfoldighed, lighed 
og tolerance, frihed under ansvar og kærligt fællesskab. Vi håber alle er 
med til at fortsætte med at udvikle festivalen i denne ånd.

Velkommen!

Kærlig hilsen
Anne Grete Kamilles
Forkvinde i Foreningen Musik over Præstø Fjord

BILLETTER I FORSALG
Køb din billet på www.billetten.dk - ved køb i ind-
gangen er der et coronagebyr på 100 kr pr. billet 

Torsdag:  Gratis*

Fredag:   400 Kr.

Lørdag:   400 Kr. 

Søndag:  Gratis**

*Gratis adgang torsdag med billet til fredag og/eller lørdag.

**Søndag er der gratis oprydningsfest - kom og giv en hånd.

Børn op til 15 år er GRATIS

Unge 16 - 25 år HALV PRIS

Indgangen åbner for publikum torsdag fra kl. 16.00 og fredag og 
lørdag fra kl. 9.00.

Vi følger de gældende retningslinjer og der er derfor 
krav om et gyldigt coronapas, enten test eller vaccine. 

MeLd dIG SOM fRIVILLIG På www.MOPf.dk

Da vi nu igen må samles lige så mange som vi plejer lukkes der også op for 
yderligere tilmeldning af frivillige - og vi skal bruge mange gode hænder. Så 
tilmeld dig til 6, 8, 12 eller 16 timer. Se mere på mopf.dk/bliv-frivillig.

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



INDGANGEN sælger billetter med et tillæg på 100 kr. pr. billet. Vi ønsker 
os at I køber jeres billetter i forsalg på www.billetten.dk da det er et krav at 
få kontaktoplysninger på alle - og så bliver køen i indgangen hurtig lang.
Indgangen åbner torsdag kl. 16.00 - 21.00.. Der er et brag af en åbnings-
koncert planlagt og du velkommen til at komme og indløse din billet og 
få dit arnmbånd. Og har du et instrument, så tag det med til buskspil og 
hygge. På den måde håber vi at undgå kø fredag hvor indgangen er åben 
kl. 9.30-22.00, ligesom den er lørdag. Læs mere om torsdag og søndag på 
festivalpladsen andetsteds i programmet.

I indgangen er der information, busplaner og glemte sager.  Nærmeste 
hæveautomat er i Præstø (7 km) og kort modtages i Fakta i Tappernøje, 3 
km mod nord ad hovedvejen.

Indgangens åbningstider er: 
torsdag kl. 16.00 - 21.00, fredag og lørdag kl. 9.30 - 22.00.

MAD Madbilletter til morgenmad og aftensmad kan købes i MoPF 
Shoppen straks ved ankomst eller så snart du har tid, så kokken ved at 
du spiser med :) Man kan betale med kontant og MobilePay, men ikke 
betalingskort. 

Aftensmad torsdag, fredag og lørdag er kl. 18.00, hvorefter køkkenet luk-
ker. Der er altså fællesspisning kl. 18.00. 
Der er morgenmad alle tre dage kl. 9.00 - 10.30. Havregrød fra 7.30.

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:     

Morgenmad                  40  kr              

Aftensmad (vegan/kød)         90/120 kr   

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

Søndag er der gratis mad kl 15.00 efter oprydning, der starter kl. 11.00.

Viggas Vaffelbod sælger lækre vafler. Hold øje med hvornår der er åbent. 

AKTIVITETER PÅ FESTIVALPLADSEN
- Musik og meget mere

MoPF SHOPPEN ved Café-Scenen sælger 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, som du bedes 
købe straks ved ankomst.  MobilePay og kontanter modtages. MoPF 
Shoppen er åben kl. 9.30 - 20.00.

BODER Vikingerne har slået lejr mellem indgangen og Dansetræet 
igen i år med garnfarvning, oldnordisk smedekunst, klæder og smykker 
med mere. I Café-Scene området er der boder, bl.a. tøj og smykker.  Yrsa 
Grüning kommer med sine loppefund og massagebod, til fordel for 
hendes børnehjem, Sunway Children, i Indien. Book evt. din massagetid 
allerede ved ankomst i hendes bod ved Café-Scenen.

dROneMUSIk dAnMARk gæster MoPF med deres formidlingstelt, 
hvor festivalens gæster løbende kan kigge ind, prøve kræfter med - og 
blive klogere på - instrumenter som nøgleharpe, drejelire og sækkepibe.

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 lege-
huset og sandkassen, og lege med Farmorhusets bondegårdsdyr.  Om 
aftenen kl. 19.15 er der historiefortælling for børn i BÅLHUSET.

SPILLeMAndSPRISen OG BUSkSPILSPRISen
Priserne tildeles en, der gør en særlig indsats dels for bevarelse og udbre-
delse af ’buskspillet’ og dels for udbredelse af nordisk folkemusik.
Uddeles fredag eftermiddag under Dansetræet.

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

Mopf har hyret et dronefima til at overflyve festivalpladsen med henblik
på film- og videooptagelser i tidsrummet kl.11.00 -16.00.
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BAR Der er en bar der 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. 
 

CAMPING kan f.eks. ske 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       
(kontakt: oestervang22@outlook.dk / 6174 4329).

VæRELSE På BOSEI HØjSkOLE Overnatning på 2-sengs værelse for 
500 kr. pr. rum pr. nat på Bosei Idrætshøjskole Evensølundvej 5 | DK-4720 
Præstø., ca. 5 km fra festivalen. Først til mølle, bookes senest 25. juli via 
tilmeldingsblanket som findes på www.mopf.dk/praktisk-info

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. Der er desuden et ‘Tissehus’ bag Børneteltet., kun 
for kvinder. Optrædende musikere og TEAM medarbejdere har adgang til 
varmt bad. Vores vandværk kan ikke følge med på vandtrykket, så vi opfor-
drer til at spare på vandet, brug yellow corner og Tissehus, gå to på toilettet 
sammen, tag korte bade, køb drikkevarer i baren :) 

SAMARIT er klar med plastre og førstehjælp til venstre for Indgangen.

REN MoPF Alle hjælpes ad om at holde pladsen ren. Ryd venligst op efter 
dig selv og din næste. Der er affaldsstationer i spiseområdet ved Café-
Scenen, samt ved baren ”Den våde violin”.

MOBILOPLADNING I ‘OPLADERSTATIONEN’ - OG kUN DER. 

åBEN SCENE - i år kun ved Dansetræet. Der er mulighed for at give et par 
numre  under Dansetræet (akustisk), når intet andet er programsat. Skriv 
jer på tavlen ved scenen ved ankomst til festivalen.

I TILfæLde Af cOROnAReSTRIkTIOneR M.V. VIL eVenTUeLLe 
PROGRAMændRInGeR fReMGå På www.MOPf.dk

...og mere af det praktiske

KURSER FØR FESTIVALEN

’Dansen i musikken og musikken i dansen’. Musik over 
Præstø Fjord inviterer til gratis kursus, i år også for øvede 
dansere! 

UnDervisere: Arto Järvelä, Malene D. Beck & sonnich 
Lydom og torsdag for danserne: Kristine Heebøll og Henrik 
Larsen. Kurserne afsluttes med koncert til dans på festivalen. 

TiD: vi starter onsdag 4. august start kl 10.00 præcis. Man 
skal kunne deltage i hele kurset.

MÅLGrUPPe: Gruppe 1: Musikstuderende/uddannede.
Gruppe 2: unge med interesse for at spille folkemusik fra 
Fanø, og som er sikre på deres instrument   
Gruppe 3, om torsdagen: unge øvede dansere. 

sTeD: kurserne forgår på festivalpladsen og 
starter for alle i Cafesceneteltet.

TiLMeLDinG før 1. juli -  info og tilmelding på 
mopf.dk

SØNDAG:  Efterfest med hygge i bålhuset
11.00 - 15.00 Fælles oprydning for alle der har tid og lyst

15.00 -   Sørens karrygryde  

15.30 - 16.30  Grassolin koncert

Har du tid og lyst til at give en hånd med oprydning og nedpakning 
eller måske akkompangere opryderne med lidt musik er du meget 
velkommen på festivalpladsen søndag. 

Kl. 15. 00 tømmer vi de sidste ølankre og hygger  med en koncert med 
Grassolin og spiser lækker mad. 

Koncert, mad og drikke er gratis for alle som har hjulpet. 

Der kan købes morgenmad kl. 9.00 - 10.30

TORSDAG: Koncert med Trolska Polska og 
forfest med buskspil og hygge i baren
Der venter et brag af en åbningskoncert med Trolska Polska kl. 
19.30 på danse-café-Scenen og du er også velkommen til busk-
spill og hygge i baren med din fredags- eller lørdagsbillet. Kursister og 
opsætningsholdet af frivllige fra foreningen er på pladsen.  Baren vil 
være åben og der kan købes aftensmad (bestil gerne pr. mail på info@
mopf.dk så køkkenholdet laver nok mad).



MUSIKPROGRAM LØRDAG
VISETELTET
10.30 - 11.30  svøbsk duo Fællessang

13.00 - 14.15 søren Korshøj kvartet (Dk)

15.15 - 16.30 MC Hansen & Jacob Chano (Dk)

20.45 - 22.00 Bragr (Dk,s) 

22.30 - 23.45 Kolonien (s)

DANSETRæET 
Åben scene når intet andet er angivet. skriv jer på tavlen. 

Cirkus Chang-high Gøglerworkshop 14.00 - 17.00 på plænen

10.00 - 11.45  Jelling spillemandslaug, workshop, nordiske danse

12.20 - 12.40 Cirkus Chang-high show

13.00 - 14.30 Jelling spillemandslaug, nordisk Bal

14.45 - 15.45 Traditionel irsk stepdans, begyndere

17.30 - 17.50 Cirkus Chang-high show

18.00  MADTiD – FÆLLessPisninG

19.15 - 20.00 rOD og FOD

20.15 - 21.00 Traditionel irsk stepdans, øvede

21.05 - 21.25  Cirkus Chang-high  show

21.30 - 22.15   sif Wiimh, Kædedans med balladesang

CAFé-SCENEN 
10.15 - 12.30 FiLM ’Fly Bird Fly’ med efterfølgende samtale faci- 
  literet af Zse Bálint (Hu) og sigøjnermusik med  
  Banda Transylvania (Hu,Dk). 

13.00 - 13.45 Prisvinderkoncert med repertoire af D.T.s. Bjer  
  regaard. Prismodtager spiller op til dans

14.15 - 15.30 Kristian Bugge og Michael Graubæk, nordisk Bal

16.00 - 18.00  Tánzcház med Banda Transylvania (Hu, Dk) 

  Workshop og bal til roma-musik

20.00 - 21.15 Arto Järvelä og Tapani varis (Fin)

22.00 - 23.15 Peter Puma Hedlund og Mathias Hedlund (s)

00.00 - 01.15 OPTUr (Dk)

BÅLHUSET
19.15 - 19.45 Historiefortælling for børn
20.00 - 21.00 richter roots præsenterer:    
  sang-Cirkel med MC Hansen som vært
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WORKSHOPS LØRDAG
10.00 - 11.45 NORDISKE DANSE ved DANSETRÆET - for alle
Jelling spillemandslaug spiller og instruerer i nordiske danse. 

14.00 - 16.00  SAMSPIL I ’BUSKEN’ for alle

Tove de Friis underviser i nordisk samspil bl.a. sønderhoning fra Fanø. 
Kom med dit instrument og vær med! 

14.00 - 17.00  CIRKUSVÆRKSTED på PLÆNEN
Cirkus ChangHigh laver cirkusværksted for alle. Prøv at træde på glasskår, 
køre på ethjulet cykel, jonglere, øksekast og meget mere. 

TRAdITIOneL IRSk STePdAnS ved dAnSeTRæeT
elsebeth rønne instruerer i ‘riverdance’ 
14.45 - 15.45 for begyndere
20.15 - 21.00 for øvede

WORKSHOPS FREDAG
12.30 - 13.30  ØVe ’ALLeSPIL’ I JAMTeLTeT 
Spil med til øvning og derefter under Dansetræet fredag kl. 13.45. Asger 
Bjerg spiller for. Se reportoire på www.mopf.dk/noder 

13.00 - 14.00 kOR MoPf sangen, med Annette Roesen 

I Bålhuset, vi øver ‘Musik over Præstø Fjord’ sangen og synger for ved 
prisoverrækkelsen kl. 14.15. Se og hør sangen på www.mopf.dk/noder

15.30 -17.00 SAMSPIL I JAMTeLTeT

Laif og Ninni Carr, mundharmonica og violin. Samspil. Alle instrumenter. 
både svenske og danske melodier. Lær fra øret eller få en node. 

MUSIKPROGRAM FREDAG
VISETELTET
10.10 - 10.20 nr. smidstrup MoPF band

10.20 -11.00 ea Philippa ’Hjertelys’ (Dk)

11.30 - 12.30 Tina Quartey (s) ’Klangbad’

13.00 - 14.00 Kristian Bach (Dk)  

15.00 - 16.00 stine Klingsten (Dk)

16.45 - 18.00 Channe nussbaum med Henrik nordbrandt (Dk)

20.15 - 21.30 Desireé saarela (fin)

22.00 - 23.15  Den lille Café (Dk)

23.45 - 01.00 Fransk Dolkeparti (Dk)

DANSETRæET 
Aben scene når intet andet er angivet. skriv jer på tavlen.

13.45  - 14.15  Alle-spil

14.15  - 15.00   MoPF byder velkommen med kendingssang og   
prisuddeling af spillemandsprisen ved Zenia stampe, MF rv, og Busk-
spilsprisen ved rasmus nordqvist MF sF.

15.00 - 15.45 Avantgarden, næstved Musik og Kulturskole

16.00 -18.00 Karin Walin, Tina Quartey og Anna Björk (s)   
  Workshop og bal

18.00  HUsK MADTiD – FÆLLessPisninG

20.15 - 21.00  MoPF nordiske Ungeband Fanø BAL

21.15 - 22.00 sif Wiimh & Asta Münier Kædedans med balladesang 

CAFé-SCENEN
10.15 -13.15 sPOT-showcases: 10.30 Kolonien (s), 11.10 Arto Järvelë 
& Tapani varis (Fin), 12.00 OPTUr (Dk), 12.45 Mia Guldhammer & 
Morten Alfred Høirup efterfulgt af CD-release - alle er velkomne!

15.00  - 16.00  DJBFA Komponistkoncert (s, n, Dk)

16.30 - 18.00 de Fries og D.  Beck (Dk)

19.15 - 20.00  MoPF Musikstuderende Band

21.00 - 22.15  Mia Guldhammer & Morten Alfred Høirup feat.  
  Arto Järvelä og Tapani varis (Dk, Fin)

22.45 - 00.00 Mads Hansens Kapel (Dk)

00.30 - 01.45 Kolonien (s)

BÅLHUSET
19.15 - 19.45 Historiefortælling for børn
20.00 - 21.00  richter roots præsenterer:    
  sang-Cirkel med MC Hansen som vært



1 times kørsel i bil syd for København, afkørsel Tappernøje. 

GPS koordinater:

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

Tak for i år og på gensyn til næste år 

4. - 7. august 2022

Al færdsel på festivalen er på eget ansvar

FIND VEj TIL MUSIK OVER PRæSTØ FjORD 

5. - 8. august 2021

FESTIVAL:  Smidstrupvej 69, Nørre Smidstrup,   
      4733 Tappernøje - Danmark

PARKERING:  Følg skiltningen, afhænger af høsten. 
    Ingen parkering langs vejen! 

CAMPINGPLADS:  “Østervang”, Smidstrupvej 66

Tak til alle som bidrager til den gode stemning.  Og en 
særlig tak til næstved kommune, smidstrupgård, Øster-
vang, stubbegard og 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 godt 
samarbejde og støtte: 

SANGILL  GRAFISK

FRANSESKA FOTO

det Gamle Toldhuus



Bragr (dk, S)
Navnet stammer fra den 
nordiske mytologi, hvor 
Brage var musikkens 
og poesiens gud. Det 
er vigtig for bandet at 
fortælle og vække følelser. 
Musikken har sine rødder 
i den skandinaviske folk-
tradition og Bragr iklæder traditionen den moderne lyd, og bringer fortid 
og nutid sammen Bragr’s Nyckelharpa spiller, Perry Stenbäck modtog 
2019 DMA Folk (Grammy) som Musician/Artist of the year. Instrumen-
teringen er traditionel med Perry Stenbäck: Nyckelharpa/guitarer/vokal, 
Christine Dueholm: Trommer/perkussion/vokal, Jesper Frost Bylling; Bas/
vokal/ overtone sang/jøde harpe, Kristian Bisgaard: Piano/vokal/harmoni-
ka. Lørdag aften i Viseteltet.

KUNSTNERE 2021
Arto Järvelä & Tapani Varis (fin)   SPOT

Arto Järvelä og Tapani Varis 
er finske folkemusikere med 
stærke rødder og lang historie 
med både egne komposition-
er og nordisk traditions musik.  
Her får danserne chancen 
for at svæve og opleve at 
blive ført af musikken. Denne 
duo har en samlet  force, der 
kombinerer Arto’s violin/ 
esseharpa/vokal med Tapani’s 
overtonefløjte/mundharper/

bas. Spiller kort SPOT koncert fredag på Café-Scenen. og fuld koncert til 
dans lørdag aften på Café-Scenen.

cirkus changHigh (dk)
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. Cirkus 
ChangHigh lægger vægt på seriøsiteten, 
moral, humor og kærlighed i kunsten at 
være gøgler af Guds Nåde. Optræder under 
Dansetræet lørdag kl. 12.20 + 17.30 + 20.15. 
Gøglerværksted kl. 14.00 - 17.000 på plænen.

Banda Transylvania (Hu,dk)
Romamusik, har mange forskellige melodiske, harmoniske og rytmiske 
strukturer fra område til område. Historisk set er musikken nomadisk. De 
store afstande romaerne har rejst, har medført et væld af påvirkninger, 
startende med indiske rødder og tilføjet elementer af græske, arabiske, 
persiske, tyrkiske, serbiske, tjekkiske, slaviske, rumænske, tyske, hollandske, 
franske og spanske musikpåvirkninger. Før og efter filmen ‘Fly bird fly’ 
(omhandler Roma dans og musik) lørdag formiddag på Café-Scenen 

spiller Nicolaj Wamberg på 
violin med sine ungarske 
venner Péter Hajas, violin; 
Péter Fazekas, ungarsk 
bratsch og László Zsikai, 
kontrabas og senere lørdag 
eftermiddag spiller de op til 
“Tánzcház” med dansein-
struktør Dóra Princzes.

den lille café (dk)
Tre unikke musikalske personligheder. Marie Lindhardt, vokal, sav og 

skeer er en af de få unge i 
dag, der til fulde mestrer 
den klassiske gårdsang. Frey 
Klarskov guitar/ mandolin/ 
mundharmonika, kommer 
ud af en levende musiktradi-
tion med en stærk forankring 
i folkemusikken. Kristian 
Rusbjerg virtuose harmoni-
kaspil balancerer mellem 

det folkelige og det forfinede med tydelige referencer til svenske viser, 
swingjazz og argentinsk tango. Bandet henter sit repertoire fra de stærke 
folkemusik- og gårdsanger-traditioner, og krydrer med gamle revyviser, 
folkelig harmonikamusik og meget mere. Fredag aften i Viseteltet.      

désirée Saarela 
(fin/S)
Saarala er en singer-
songwriter forankret i 
folkemusik og de finsk-
svenske traditioner. Hun har 
længe været optaget af sine 
minoritets-rødder. Sangene 
og historierne fra svundne 
tider synger hun ind i vor 
tid med sin egen specielle 
tolkning og fortællestil. De 
traditionelle viser og Désirées egne sange mødes i et grænseland mellem 
det traditionsbundne folk og det nyskrevne. Fredag aften i Viseteltet,..

channe nussbaum & Henrik nordbrandt (dk)  
‘Hjemløshed’
Nussbaums ui-
modsigelige liden-
skab og impulsivitet 
og Nordbrandts køligt 
kontrollerede patos 
og sprogbeherskelse 
forenes i et fælles univ-
ers. Flere af sangene 
suppleres med oplæs-
ninger, så lytteren kan 
opleve teksterne på to 
niveauer. Henrik Nordbrandt recitation, Channe Nussbaun sang. Sophus 
August Tuxen keyboards, Johan Ohlsson harmonika, Bjarke Kolerus klari-
net (DK,S) fredag eftermiddag i Viseteltet.

 

d.T.S. Bjerregaard fond - 
Prisvinderkoncert
 MoPF er blevet inviteret til at samarbejde med 
D.T.S. Bjerregaards Fond omkring deres årlige 
prisuddeling. Årets prisvinder spiller således op 
til dans, med repertoire af D.T.S. Bjerregaard, 
på årets MoPF.  Deltagere skal inden 1. maj 
indsende en indspilning af melodier skrevet 
af Saugman Bjerregaard. Hver vinder/gruppe 
præsenterer deres vindermelodi på Cafe 
Scenen lørdag eftermiddag. Se mere info på 

www.saugmannbjerregaardsfond.dk 

dJBfA komponist koncert

Komponistforeningen DJBFA afholder d. 3.-5. 
august kursus for folkemusik-melodi-kompo-
sition på Johanneberg, ikke langt fra MoPF, 
hvor der bliver gået dybt i detaljer med 
hvordan man komponerer fede melodier i 
folkemusik. Ved koncerten på MoPF gives en 
smagsprøve på den musik de har leget med 
i løbet af kurset. Ingen ved, hvad der venter, kun at det med garanti er 
nyt og fedt! Danske jazz-, beat-, folkartister har været samlet på kursus før 
festivalen og præsenterer deres musik på Cafe Scenen fredag eftermiddag. 



kolonien (S)  
SPOT    
Fra Sverige kommer det unge, 
udtryksfulde folkemusik-band 
Kolonien. De har vundet flere 
priser for deres originalitet og 
den fornyelse, bandet står for 
indenfor den stolte folk-tradi-
tion. De har med elementer 
fra reggae og firstemmig sang 

skabt deres helt eget unikke lydbillede og Kolonien er anerkendt for deres 
medrivende koncerter. De går rent ind hos både unge og gamle. Deres 
svingende spil er også fantastisk til dans. Anna Möller violin og vokal, 
Arvid Rask guitar og vokal, Erik Rask bas og vokal, Mischa Grind trommer 
og perkussion. Fredag aften til dans på Café-Scenen og lørdag aften i 
Viseteltet, samt en lille SPOT koncert på Café-Scenen fredag formiddag.fransk dolkeparti (dk)

På vej - med Fransk Dolkeparti i ryggen. 
Tekster med masser af bid og musik 
med kant. Lars Harboe el/western-
guitar og kor/leadvokal, Anna Wierød 
på leadvokal og Michael Hamilton på 
spansk guitar og kor/leadvokal, Kalle 
Mathiesen bas og Anders Justiniano 
trommer. Fredag aften i Viseteltet.

film som vej ind i folkemusikken - fly bird fly
Film som vej ind i folkemusikken ’Fly 
bird fly’ The Hungarian Dance House 
Story. Filmen er en gribende beret-
ning om udviklingen af Dance House 
fænomenet, Tánzcház i Ungarn og den 
fabelagtige roma musik. Der er en bølge 
i bevægelse i mange lande.
Efter filmen faciliteres en samtale om-
kring ’Musikken i dansen og dansen i 
musikken’ af Zsé Bálint og Nicolaj Wam-
berg med sit band Banda Transylvania 

giver os en live fornemmelse af den skønne musik. Film og samtale på 
Cafe Scenen lørdag formiddag og Tánzcház lørdag eftermiddag. 

Jelling Spillemandslaug (dk)
Et yderst velsvingende traditionelt spillemands-
orkester der spiller på violiner, bratsch, cello, 
harmonikaer, tværfløjte, guitar. Fik i 2018 
DTS Bjerregaard prisen og indspillede i den 
sammenhæng fine dansemelodier fra hans rig-
holdige produktion. Spiller til danseworkshop 
lørdag morgen og til bal over middag under 
Dansetræet.

Mads Hansens kapel (dk)
Når Mads Hansens Kapel spiller 
op til dans går det virkelig for sig! 
Kapellet er kendt for at servere 
folkemusikken med en ung og viral 
energi og med en stor respekt for 
traditionen. De er garanter for en 
vild aften på dansegulvet, som man 
aldrig glemmer - lige meget hvor 
hårdt man måtte prøve. Martin 
Strange Lorenzen klarinet, Jonas 
Lærke Clausen violin, Sebastian 
Boesgaard Bloch Larsen Guitar, Emil Ringtved Nielsen Bas, Julian Michael 
Svejgaard Jørgensen Klaver. Fredag aften på Café-Scenen.

                            
kristian Bach (dk)   
Kristian Bach udgav i september 2017 
debutalbummet ‘Første Trin’. Andet album 
er på vej med rødder i folk, country og blues, 
dansksproget med tråde til den danske 
visesangstradition. Sangene er hudløst ærlige 
og personlige, og kredser om temaer som 
samfundsforhold, psykologi, selvudvikling og 
spiritualitet. Kristian givet utallige koncerter 
gennem de sidste 15 år, både solo og med 
band og kan nydes fredag over middag i 
Viseteltet. 

karin walin, Tina Quartey & Anna Björk (S)
Karin Walin er svensk Rigsspellman og har sit helt 
særlige taug, Når hun spiller op til dans er det som om 
fødderne får deres helt eget liv. De svingene fyldige 
toner får alle til at føle sig legende og alt bliver så let. 
Med sig har hun den fabelagtige percussionist Tina 
Quartey. Dansein-
struktør Anna Bjørk 
vil hjælpe os godt i 
gang med de skønne 
svenske danse f.eks 
slängpolska under 
Dansetræet fredag.

Mia Guldhammer & Morten Alfred Høirup   
feat Arto Järvelä & Tapani Varis (dk,fin)       SPOT

Mia Guldhammer (Sang og shru-
ti box) og Morten Alfred Høirup 
(Sang og guitar) havde Dan-
marks-premiere på deres duo-
samarbejde i Viseteltet på MoPF 
i august 2019 og præsenterede 
en unik blanding af danske sange 
og egne kompositioner foran 
et begejstret publikum. Mia og 

Morten vender stærkt tilbage til MoPF, for at spille et forrygende bal på 
Café-Scenen fredag aften. Med sig har de en masse ny musik samt et stærkt 
hold musikalske venner, her i blandt de to finske multi-instrumentalister 
Tapani Varis (akustisk Bas, seljefløjte, jødeharpe og sang) og Arto Järvelä 
(Violin, nøgleharpe og sang). 
Fredag middag giver de tillige en lille SPOT koncert på Café-Scenen, efter-
fulgt af CD-release. Alle er velkomne her også.

M.c. Hansen & Jacob 
chano (dk)
I M.C.’s viseverden grines og grædes 
der. Balle Lars spøger og sangene 
vokser op af Jungshoveds muld. M.C. 
har med sin bløde stemme et helt 
særligt greb om sit publikum og du-
oens kor er lige i skabet. M.C. guitar/
vokal og Jacob Klaver/Harmonium/vokal. Lørdag eftermiddag i Viseteltet. 
MC Hansen inviterer også til Sang-Cirkel i Bålhuset, fredag og lørdag aften. 
Her kan man spille med og for hinanden.

de fries & d. Beck + fælles Jam (dk)
En stærk dansk duo 
fra Fanø, som spiller 
folk fra mange steder i 
verden. Begge kvinder 
er kendt for deres 
temperamentsfulde og 
engagerede spil. Spiller 

en koncert som derefter glider over i fælles jam med hvem der har lyst. 
Vær med fredag eftermiddag i Café-Scene teltet. 

‘Hjertelys’ ea Philippa (dk)
Hjertelys er en musikfortælling for hele famil-
ien. Ea Philippa og percussionist Tira Skamby 
tager børnene med på en musikalsk rejse i et 
magisk univers.. Vi besøger Drømmevæveren 
i spindelvævspaladset og Troldmanden, 
der kan synge lange trylleformularer., fredag 
formiddag i Viseteltet.



Peter Puma & Mathias Hedlund (S)
En svensk legendarisk nøgleharpe 
Rigsspillemand sammen med sin 
guitarspillende søn. Svensk folke-
musik; egne og traditionelle melo-
dier i spændende arrangementer. 
Peter Puma Hedlund nøgleharpe, 
Mathias Hedlund guitar. Lørdag 
aften på Café-Scenen.

OPTUR (dk)             SPOT

OPTUR er en velsvingende hybrid af nye dansemelodier, udsat for violin 
(Søren Korshøj), saxophon (Michael Fleron), trommer (Heidi Luke) og 
kontrabas (Jens Kristian Andersen), fremført i en legende form med 
masser af humør og 
spilleglæde. Fusion med stærk 
personlig egenlyd spreder højt 
humør. Nyt dansk folk-fusions-
band afrunder programmet i 
på Café-Scenen lørdag - samt en 
lille SPOT koncert på Café-
Scenen fredag formiddag.

MoPf unge band 2021
Hvert år kommer unge 15-30 årige 
folkemusik entusiaster på kursus et 
par dage før festivalen, og i år kvit-
terer de fredag aften med et forry-
gende Fanø-bal under Dansetræet, 
som afslutning på kurset.

MoPf Musikstuderende band 2021
På Café-Scenen spiller musik- stu-
derende op til dans fredag aften, 
som afrunding af årets kursus på 
MoPF. Der er fantastisk meget 
talent blandt de unge studer-
ende, som kommer fra flere 
steder rundt i Europa – og de er 
ikke bange for at gøre ting ved 
folkemusikken, der får den til at fremstå ny og spændende. 

ROd og fOd (dk)
ROD er navnet på et stævne som hvert år sam-
ler unge i alderen 15 og 25 år, i fælles kærlighed 
til folkemusikken. Folkemusik hænger uund-
gåeligt sammen med folkedans, som også i høj 
grad bliver dyrket på ROD, men som faktisk 
også har sit eget årlige stævne med navnet 
FOD. Som en af de få festivaller i år bliver MoPF 
begavet med besøg af en gruppe fra de to 
stævner, som spiller og danser for og med os, 
lørdag aften ved Dansetræet.

SPOT-kOnceRTeR
Arrangører fra festivaler og andre interessenter ift nordisk folkemusik fra 
rundt om i verden, inviteres til at høre fire udvalgte bands / artister, der 
spiller små koncerter på Café-Scenen kl. 10.15 fredag. Alle er velkomne. 
De udvalgte bands spiller også koncerter i fuld længde. Se programmet.

Svøbsk (dk) fællessang
Maren Hallberg (harmonika, vokal) og 
Jørgen Dickmeiss (violin, vokal) skaber en 
fortryllende stemning med sjæl og dyb 
indlevelse. De spiller op og synger for til fæl-
lessang i Viseteltet lørdag formiddag.

Søren korshøj kvartet (dk)
MoPF’s helt egen folkemusiker tager 
os med på en rejse i sit univers. De 
nye sange på hans seneste album 
”Ande-dammen” byder på en forsinket 
vuggevise og tekster med et indhold, 
der giver anledning til dybere efter-
tanke omkring os selv i en verden, hvor 
værdier er under pres. Dejlig, afslappet 
musik og tekster med mening. Søren 
Korshøj guitar/vokal, Jesper Pyskow perkussion/kor, Assi Roar bas/kor, 
Perry Stenbäck guitar/kor. Lørdag eftermiddag i Viseteltet.

‘årets Helge 2020’ - Stine klingsten
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.  
Stine Klingsten er en kvinde fuld af store 
historier, og i et tæt samarbejde med producer 
og guitarist Thomas Fleron har de, med hjem-
melavede lyde og finurlige arrangementer 

formået at skabe de fineste rammer for hendes stærke fortællinger.. Stine 
Klingsten er mester i at nå ud over scenekanten og kan med sin varme 
ildhu og smittende vestjyske humor, fortælle både de gode og de triste 
historier. Café-Scenen fredag.

Tina Quartey (S)
Du inviteres ind i et meditativt lyduniv-
ers med klange fra klangskåle og gong. 
Vibrationerne går ind i  kroppen og får 
spændinger til at aftage og skaber bedre 
balance i energisystemet. Når man lytter 
til frekvenserne fra instrumenterne slapper 
krop og hjerne slappe af og du kan sætte 
eller lægge dig godt tilrette og nyde et 
klangbad. Viseteltet fredag formiddag.

Trolska Polska (dk, S)
Trolska Polska er et eventyrligt 
orkester, som med medrivende 
melodier og glædesmittende energi 
tegner et fortryllende og festligt 
billede af et væld af skikkelser fra den 
nordiske myteverden. Orkesteret 
består af en række talenter fra den 
dansk/svenske folk-scene, håndpluk-
ket af den danske multiinstrumen-
talist Martin Seeberg; modtager af 
DJBFAs hæderspris 2016 og kendt fra 
banebrydende projekter som bl.a. Sorten Muld, Instinkt, Valravn, Asynje 
og Virelai. Fødderne får svært ved at stå stille, når de syv trolde folder sig 
ud på scenen, torsdag aften på Danse-Café-Scenen. 

Martin Seeberg - bratsch, violin, komponist, Mads Kjøller-Henningsen - 
fløjter, drejelire & sækkepiber, Lasse Væver Jacobsen - nøgleharpe, viola 
d’amore & violin, Søren Vinther Røgen - 12-strenget troldstemt guitar & 
mandolin, Malte Zeberg - kontrabas, mandolin & strubesang, Magnus 
Heebøll - percussion, jødeharper & overtonesang, Alexandra Nilsson - 
cello, violin & sang.

Sif wiihm   
kædedans og balledesang
Fredag og lørdag aften under Dan-
setræet fører Sif Wiihm an. Hun er 
ballademager 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!


