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Velkommen til alle  

HURRA - SÅ MØDES VI IGEN IGEN!
‘Musik over Præstø Fjord’ er stedet hvor man er 
tæt på musikken. Man er tæt på musikerne. Tæt på 
hinanden. Alle er til fest sammen, i den helt særlige 
magiske atmosfære i fællesskab om musikken. Og 
det er netop dét 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. Det gør vi med 
et spændende program sammensat af mere end 30 
koncerter med professionelle artister, indspark fra de 
unge fra ROD og FOD og Folkekons, workshops og 
masser af plads til fri leg med buskspil og jam. 

Dansetoppen er vores nye dansetelt og byder på 
mangfoldige danseoplevelser fra start til slut. Dan-
setoppen ligger mod øst på festivalpladsen på det 
højeste punkt med udsigt til Præstø Fjord. Danset-
oppen er 24 x 12 meter (lidt større end Danseladen, 
som vi må sige farvel til), med en smuk stor scene, 
publikumsopbygning og et stort dansegulv. Vi har 
bygget op med stabilt underlag og lagt i vater efter 
alle kunstens regler. Vi takker Søren Korshøj vores 
egen dygtige bygmester for hans præcisionsarbejde. 
Vi er super glade for at få samling på festivalpladsen 
uden en vej imellem scenerne, selvom vi er kede 

af at den gamle lade ikke kan benyttes mere. Vise-
teltet er sat op mod vest ved fællesspisningen og 
indbyder til et bredt program af nordiske stemmer 
fredag og lørdag og søndag morgen. Bålhuset har 
koncerter, fællessang, sangcirkel og spontane tiltag. 
Under Dansetræet er der kædedans, åben scene, 
prisoverrækkelse, middelaldermusik og andet godt. 
Køb din øl i baren, mød vikingerne ved deres telte, 
ha’ sjov på mange måder; i musikken, med gøgl, 
i ‘Kig ind’ teltet, på Kyssebænken, i mødet med 
hinanden, mødet mellem generationer, med hygge 
i solskin og magi i fuldmånelyset.

Glæd dig til at lytte, spille, synge, danse, kysse, kig-
ge på stjerner, spise god mad, gå med bare tæer i 
græsset. Til at møde nye og gamle venner, og til at 
opleve musikken - sammen!

Musik over Præstø Fjord er en non-profit organi-
sation. Tak fordi vi hjælper hinanden med at festi-
valen løber rundt økonomisk, vi rydder pænt op 
efter os selv og hinanden og vi skaber sammen den 
magiske stemning.  En særlig tak til Smidstrupgård, 
Stubbegård, Nr. Smidstrup, Tappernøje og Næstved 
Kommune. 
 
Velkommen i vores have – værtsparret
Anne Grete Kamilles og Søren Korshøj

SCENER
Fire scener med musik: Dansetop-
pen - Viseteltet - Dansetræet - Bål-
huset, musikken beskrives andet-
steds i programmet. Derudover er 
der buskspil/jam alle steder. 

MOPF SHOPPEN
åben kl. 9.00-20.00.
I MoPF shoppen er der salg af årets 
unikke MoPF T-shirt og andet 
unika 2. hand børne- og voksen-
tøj, med håndskåret stoftryk. Her 
sælges også CD’er med årets kunst-
nere - og madbilletter! MobilePay 
og kontanter modtages.

BODER  
I MoPF shop området er der boder, bl.a. tøj og 
ting fra Afrika, til fordel for et skoleprojekt  www.
filbleu-butik.dk . Yrsa Grüning kommer med sine 
loppefund og massagebod, til fordel for hendes 
børnehjem, Sunway Children, i Indien. Book din 
massagetid allerede ved ankomst i hendes bod.

‘KIK IND’ TELTET
Se plancher Præstø Skoles elever har kreeret med 
FN’ Verdensmål, visning af fotos / film fra Norden - 
prøv Virtuel Reality spil med folkemusikalske toner 
og andet vores unge mediacrew finder på. 

GØGLERNES TELT
Viktor slår telt op på festivalpladsen og har gøgler 
workshop både fredag og lørdag. Prøv at vær’ med! 

BØRNETELTET 
I Børneteltet er legeting og krea-hjørne, hvor man 
kan male på sten og t-shirts, få ansigtsmaling, prøve 
instrumenter, spille vikingespil, gå på slack-line, 
grave guld og lege i legehuset. 

Farmorhuset kommer med sine bondegårdsdyr. 
Stor sandbunke står til fri udfoldelse.  

ÅBEN SCENE 
Der er mulighed for at spille under Dansetræet 
(akustisk), når intet andet er programsat. Skriv jer 
på tavlen ved scenen ved ankomst til festivalen. I 
Bålhuset er der plads til spontane indslag og hygge, 
når intet andet er programsat.

VIKINGER MM 
Igen i år har vikingerne slået lejr mellem indgangen 
og Dansetræet. Besøg vikingerne i deres boder. Der 
er mulighed for en hyggelig snak, at smage god mjød 
og … kulsvierne er her med deres flæskepandekager. 

OG… så er der selvfølgelig buskspil,  kyssebænk 
og hængekøjer, fuldmånelys og stjerneskud, strik-
kehjørne, fotoudstilling, leg, Farmorhuset, bål og 
naturudstilling, vaffelbod…  Og den der uforklarlige 
magi, som bare opstår mellem folk og musik.

Følg os på www.MoPF.dk 
- facebook og instagram

Aktiviteter på festivalpladsen

2 3



INDGANGEN 
Indgangen åbner torsdag kl.18.30. Her får du arm-
bånd ud fra hvilken billet du har købt på nettet 
eller du kan købe din adgangsbillet (+ 20%). Her er 
også information, busplaner, glemte sager. Man kan 
betale kontant og med MobilePay, men ikke med 
betalingskort. Man kan hæve penge via MobilePay, 
min. 200 kr ad gangen. Indgangens åbningstider 
er: torsdag 18.30-22, fredag og lørdag 9-22, søndag 
9-11. Kommer man efter indgangen er lukket kan 
adgangsbilletter købes i baren. I 2023 tilbyder MoPF  
halv pris til alle som som kan tale finsk eller gælisk 
eller spiller på sækkepibe.  Rabatten refunderes i 
indgangen ved ankomst.

MAD
Madbilletter til morgenmad og aftensmad kan 
købes i forsalg og gør det, så kan vi beregne hvor 
mange, der spiser her. Så forebygger vi madspil og 
der vil være mad nok til alle. Der serveres morgen-
mad mellem kl. 8.30 og 10.00 (havregrød fra ca 7.30) 
og aftensmad kl. 18.00, hvorefter køkkenet lukker. 

Der er altså fællesspisning kl. 18.00. Sandwich/salat, 
og aftensuppe - og kage sælges i baren løbende, så 
længe lager haves. Man må gerne medbringe egen 
mad på festivalen, men støt os gerne ved også at 
købe i baren.  Viggas Vaffelbod sælger lækre vafler. 
Hold øje med hvornår der er åbent.

BAR
I baren kan købes diverse drikkevarer, sandwich og 
salater, kage og den eftertragtede MoPF lagkage mv. 
Der kan betales med kontanter og MobilePay. Baren 
”Den våde violin” er placeret midt i festivalområdet.

AFFALD 
Vi hjælpes alle ad med at holde pladsen ren. Ryd 
venligst op efter dig selv og din næste. Engangsser-
vice 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 Visetelts-
området, hvor der er madservering, samt ved baren 
”Den våde violin”.

CAMPING
Camping foregår på Evalds camping hos Gitte på 
Østervang, Smidstrupvej 66, 4733 Tappernøje. Her 
er også plads til campingvogne/autocampere. Gra-
tis bilparkering ifm. campering. - Torsdag til søndag 
inkl. bad: 300 kr. pr. person - Enkelt nætter inkl. bad: 
125 kr. pr. person - Børn under 15 år gratis ifølge 
voksne. Sovesal i ’Gildestalden’: 150 kr./nat, bookes 
hos Gitte på: oestervang22@outlook.dk / 6174 
4329). (Kun hyrede musikere og TEAM medarbej-
dere med tilladelse bor ved festivalpladsen).

TOILET OG BAD 
Der er træk og slip toiletter samt handicaptoilet på 
Viseteltes området, og ’Yellow Corner’ for mænd i 
bunden af pladsen ved Dansetoppen. For kvinderne 
er der et ‘Tissehus’ efter den røde skurvogn ved baren. 
Brug det gerne og spar derved på vandet for vandvær-
ket har svært ved at holde trykket. Der er mulighed for 
gratis friluftsbad (koldt vand) ved Bålhuset, men ingen 
øvrig bademulighed for publikum og 8-12 timers-fri-
villige på festivalpladsen. Optrædende musikere og 
TEAM medarbejdere har adgang til varmt bad. 

FRIVILLIGE 
8 timers arbejde giver et festivalarmbånd og dermed 
adgang til festivalen alle dage, men intet yderligere. 
12 timer giver fri entre samt aftensmad fredag og 
lørdag. TEAM medarbejdere arbejder minimum 16 
timer under festivalen og får mad og gratis camping 
ved festivalpladsen. Op- og nedbygningsholdet får 
gratis camping mm. Tilmelding som frivillig foregår 
via www.MoPF.dk, jo, før jo bedre. Her er der også 
beskrivelser af de forskellige opgaver. Stor 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 Mobi-
lePay, minimum 200 kr. Nærmeste hæveautomat er 
i Præstø, 7 km fra festivalpladsen. Kort modtages i 
COOP 365 i Tappernøje, 3 km mod nord ad hoved-
vejen. 

LADEPLADS TIL MOBILEN
I den grønne pavilion tæt ved baren og kun her må 
man oplade sin mobil og andet. 

SAMARIT 
har plastre og yder førstehjælp til venstre for indgan-
gen. Ring til Mobilnummer på sedlen.

Praktisk info … og mere af det praktiske
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5/5 (FIN)

Lauri Kotamäki – melodeon, Arttu Mäkelä – guitar, 
Miia Palomäki – fiddle, Sampsa Kujala – bass, Joonas 
Ojajärvi - mandolin.
5/5 er kendetegnet ved en lyd med unik tight beat 
baseret på den traditionelle finske folkedansemusik, 
med et hint af bluegrass. De spiller friske egne kom-
positioner og bringer traditionen ind i mødet med 
nutidens standarder med stor succes. Dansetoppen 
fredag 22.45-24.00

Akuja (DK) 

Mads La Cour - guitar - sang, Lasse Storgaard - tan-
genter.
Den røde tråd i Mads la Cours sange er en absurd 
tilgang til verden, som på en eller anden måde skinner 
igen i hans tekstunivers. Mads’ musikpartner pianisten 
Lasse Storgaard, er mand for at krydre musikken med 
sit kosmisk- uforudsigelige tangentunivers. Bålhuset 
lørdag 15.15-16.15

Allespil – Workshop

Alle er velkomne til at øve og spille med til ‘Alle Spil’. 
MoPF startede ‘Alle Spil’ op efter en forespørgsel fra 
Asger Bjerg fra Folkets Hus Spillefolk på Nørrebro. 
Asger Bjerg er tidligere modtager af Buskspilsprisen og 
vi er mægtig glade for initiativet. ‘Alle Spil’ Workshop i 
Busken fredag kl. 12.45-14.00, optræden under Danse-
træet kl. 14.00-14.30.

Anette Prehn og Kristian Bisgaard (DK) 

Anette Prehn - fortælling og sang, Kristian Bisgaard - 
klaver. 
Anette Prehn og Kristian Bisgaard har sammen pustet 
liv i glemt Aakjær-prosa med mere end 100 år på 
bagen. Anette har samlet lyriske passager, sprængfulde 
af billedrigt sprog, højst relevante for vores nutid og 
med den velkendte Aakjærske brod. Med nænsom 
hånd har hun sat dem på vers og givet dem rim. Nog-
le usungne sange er en-til-en gjort sangbare. Andre er 
skabt ved at sammenflette Aakjærs ord med Anettes 
egne, udgivet i bogform og på cd. Kristian Bisgaard har 
givet alle 21 sangtekster fængende melodier. Kom og 
syng gerne med Viseteltet lørdag 21.30-22.45

Anna Lindblad (SE) – Workshop

Svensk violin spillemand med 
mange talenter. Spiller  koncert 
med Södlingen i Viseteltet fre-
dag og  giver samspils works-
hop i fransk-canadisk folkemu-
sik i Busken lørdag 16.00-17.30

Køb billetter i forsalg på
www.MoPF.dk 
Festivalpas giver adgang til alle koncerter 
 og workshops samt festival-pladsen alle  
dage 3.-6. august 2023.

BILLETTER I INDGANGEN 
Alle billetter er 20 % dyrere at købe i indgangen. 
Betal med kontanter og MobilePay - Betalingskort 
modtages ikke. Indgangen åbner torsdag kl. 18.30 

BILLETTER  Forsalg på www.MoPF.dk  
Festivalpas, alle dage:  800 kr 
Torsdag, 1-dags:  160 kr. 
Fredag, 1-dags: 400 kr. 
Lørdag, 1-dags:  400 kr. 
Lørdag, 1/2-dags, kl. 9.00-18.00: 160 kr. 
Søndag:  60 kr. 
Unge under 25 år:  HALV PRIS 
Børn under 15 år: GRATIS 

Præsentation · alfabetiskBilletter

HALV PRIS til alle som taler finsk eller gælisk 
eller spiller sækkepibe. Rabatten refunderes 
ved ankomst. 

 
Meld dig som frivillig  
8 timers arbejde gi’r gratis festivalpas!

KØB MADBILLETTER I FORSALG
Alle billetter er 20 % dyrere at købe ved ankomst. 
Ingen mulighed for at købe aftensmad torsdag.  
Aftensmad: veganer 100 kr (vi er gået væk fra kød) 
Morgenmad:  50 kr.  – Søndagsbrunch:  80 kr.
Børn<10 år: halv forsalgspris for morgen- og af-
tensmad. Mad til børn købes i MoPF shoppen ved 
ankomst. SØNDAG: Gratis mad/øl efter hjælp med 
oprydning. 
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Præsentationer 

Blæsten (DK, NO) 

Marte Schau - sang - harmonika - drejelire, Mads 
Beldring - trommer - guitar - sang, Marika Thinggaard 
- klarinetter - keys - sang, Niels Ørts Ottosen - sang - 
guitar - harmonika.
Blæsten er en hyldest til kystfolket.
Det er sange om det vejrbidte liv ved kysten gennem 
tiden. Om vovemod, kærlighed og druknedød – om 
havnens lune originaler, de selvrådige fiskere og alle os 
strandvandrende danskere, der altid vil være forbun-
det til vores farvand. 
Det er uhørte digte af Erik Bertelsen, forfatteren bag 
’Blæsten går frisk’, og kompositioner af Niels Ørts 
Ottosen, fremført af et velspillende band, som tog 
Vestkysten med storm på deres turné i 2022. Visetel-
tet fredag 13.00 - 14.15

Carr familien (SE, DK) – Workshop

Hvert år har vi fornøjelsen af at have Laif og Ninni Carr 
på MoPF. Workshoppen er med nordiske melodier 
og alle instrumenter er velkomne. Der er mulighed for 
at lære melodier på gehør eller få en node. I Jamteltet 
fredag kl. 16.00-17.30

Dáimh (SCO) 

Ellen MacDonald on vocals - Gabe McVarish Bagpipes 
and Fiddle - Angus Mackenzie Bagpipes and Fiddle 
- Ross Martin Guitar - Murdo “Yogi” Cameron Man-
dola, Accordion.
MoPF var inviteret på Highland Tour i  Skotland af 
Visit Scotland med musik hele vejen til Orkney Festi-
valen. Vi fandt det fedeste band, der både vil synge for 
os på gælisk i Viseteltet, spille til dans i Dansetoppen 
og instruere til dans under Dansetræet. Kom og få en 
oplevelse af de sjældne, når de skotske rytmer lyder 
ud i festivalen. Dansetræet fredag 15.30-16.30 med 
instruktion og derefter i Dansetoppen 00.45-02.00. 
Lørdag i Viseteltet 23.30-00.30.

Dikedar (åben scene)

Duoen Annette Bøeg og Uffe Kristensen fra Bogø 
hygger om os med dejlig sang og spil. Bålhuset lørdag 
kl. 14.15-14.45.

D.T.S. Bjerregaard Fond - Prisvinder Koncert

MoPF er blevet invi-
teret til at samarbejde 
med D.T.S. Bjerregaards 
Fond omkring den 
årlige prisuddeling. 
Ønsker I / du at deltage 
skal der inden 1. maj 
indsendes en indspil-
ning af en af de udvalg-
te melodier skrevet af 
Saugman Bjerregaard 
samt en original polka. 
Hver vinder/gruppe 
præsenterer deres vindermelodier på MoPF. Se mere 
info på www.saugmannbjerregaardsfond.dk  under: 
Begivenheder, 2023 Konkurrence. Årets prisvindere 
spiller således op til dans med repertoire af D.T.S. Bjer-
regaard og nye polka kompositioner på årets MoPF. 
Dansetoppen lørdag kl. 14.00-14.45.

Avantgarden (DK)

Næstveds helt egen og helt særlige garde optræder 
med musik, på stylter, klædt ud og med masser af 
humør. Fredag morgen kl. 9.40-10.00 og kl. 17.40-18.10 
på festivalpladsen.

AYSAY (DK, TYR, KUR) – TALENT  

Luna Bülow Ersahiw, sang- sax- pandeiro. Mikas Bøgh, 
guitar. Aske Døssing Bendixen - trommer-perkussion. 
Anton Grøn - bas. Oliver S. Lønberg - lyd.
Luna leder med sin nysgerrige tilgang i livet bandet 
med sin sax og sin sang. Bandet har bygget broer med 
deres kreative univers mellem identitetsforståelser i 
verden, gennem et charmerende og eminent musi-
kalsk opløftende og kritisk kreativt musik- og tekstuni-
vers. Viseteltet fredag 16.15-17.30

Bente Kure og Leif Ernstsen (DK)

Bente Kure - guitar-sang, Leif Ernstsen - harmonika.
Der venter os en varm og varieret koncert med to 
sympatiske, omrejsende troubadurer. De strækker sig 
fra traditionelle folkeviser, over Bente’s dejlige fortolk-
ninger af Jeppe Åkjær til instrumental-numre, hvor 
Leif Ernstsen sprudler med  sin store spændvidde på 
harmonikaen. Duoen modtager Viseprisen før koncer-
ten, bla pga deres  engagement, hvor nærheden med 
publikum er til at føle. Vi glæder os til at lytte og synge 
med i Viseteltet søndag 10.00-11.00.

Bjørnetjenesten (DK) – familiekoncert

Søren Korshøj: violin guitar sang; Betina Følleslev: 
sang; Mikael Fleron: saxofon, elektronik, sang.
Bjørnetjenesten tænder poesiens lampe med et par 
nye numre inspireret af H.C. Andersens 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. Lørdag 10.00 i Viseteltet.

Præsentationer Præsentationer 
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Præsentationer

FOD / ROD 

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 dansen og lysten til at leve den 
ud i fællesskab, hvad enten de er nybegyndere eller 
garvede musikere / dansere! På det årlige ROD stævne 
op til påske, spiller de sammen og sammensætter et 
repertoire. Og FOD mødes i efterårsferie og skaber 
nye traditioner i dansen.  I årets løb festliggør de festi-
valer rundt omkring i Danmark og Musik over Præstø 
Fjord er glade for, at de hvert år vælger at komme 
her. Med FOD og ROD bliver der fest på MoPF. Fod 
optræder under Dansetræet lørdag kl. 15.15-15.45 
og sammen gir’ de den gas i Dansetoppen lørdag kl. 
17.00-18.00.

Fredsprojekt – Sange for fred

‘Musik for fred’ er et projekt under FN-forbundet, som 
er en forening associeret med FN. Projektet har et na-
tionalt sigte og håber at sprede budskabet om Musik 
for FRED ud i hele Danmark. Vi har inviteret Næstved- 
og Vordingborg Gymnasium til at deltage og vi takker 
Søren Korshøj, Kristian Back, Ruben Engelhardt og MC 
Hansen for at dele deres bud på Sange for Fred med 
os i Bålhuset fredag 15.30-17.30.

Gøgl Viktor Blædel Knudsen

Kom til workshop i Gøgler 
Teltet med Viktor, udlært 
cirkusartist fra Finland og 
gøgler med krop og sjæl. 
Fredag 15.30-17.30 og lørdag 
14.30-16.30.

Heebøll og den matriarkalske masterplan 
(DK) SPOT 

Kristine Heebøll + Clara 
Tesch - violin, Mia Guldham-
mer + Jullie Hjetland - vocal, 
Mette Kathrine Jensen Stærk 
- harmonika, Tina Quartey - 
percussion.
Kristine Heebøll og et stærkt 
hold af spillekvinder har lagt 
en matriarkalsk masterplan 
for at levere et råsvingende 
eftermiddagsbal og - bidra-
ger til samtalen ‘Professionelle musikere, kvinder / 
mødre i musikken’ (i Viseteltet over middag). Bal i 
Dansetoppen lørdag 15.15-16.30.

Hjem (DK)

 

Mette Outzen - vokal - knapharmonika, Johan 
Segerberg - cello - bas, Maja Romm - guitar, Lisbet 
Laugesen - klaver - kor, Mads Beldring - trommer - 
kor, Henriette Groth - brasch - klarinet.
Mette Outzen besidder et mod til at synge om store 
og uoverskuelige problemkomplekser som verdens 
uendelige flygtningestrøm og iklæde dem barnets 
umiddelbare og sansede verdensbillede og den 
angst og usikkerhed som følger mennesket uden 
tilhørssted. Meget tankevækkende. I Viseteltet lør-
dag 14.45-15.45.
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Workshops og fælles aktiviteter · Fredag
‘Kig ind’ teltet med FN’ verdensmål, VR games, fotos etc.
10.15-12.30 Dansetoppen: Jæ Sweevers  workshop + Fanøbal
10.30-11.30  Bålhuset: Fællessang med Niels Ørts Ottesen
11.00-12.00 Træfpunkt: Møde mellem brancefolk og prof. musikere
12.45-14.00 Busken: Allespil se https://www.mopf.dk/noder/
13.30-14.30  Bålhuset: Workshop  MoPF KORsangen Musik over Præstø Fjord
14.00-14.30  Dansetræet: Allespil
14.30-14.50 Fælles MoPF-sang under Dansetræet 
14.50-15.30 Prisuddelinger under Dansetræet
15.30-16.30  Dansetræet: Dáimh skotsk bal med instruktion
16.45-17.30  Dansetræet: Sanglege med børn og deres voksne
15.30-17.30  Gøgler Teltet: Gøgl med Viktor Blædel Knudsen
16.00-17.30  JAM Teltet: Samspil for alle instrumenter med Carr familien
19.15-20.15  Bålhuset: Sangcirkel med MC Hansen
21.00-22.00  Dansetræet: Balladesang med kædedans Sif Wiimh

Torsdag 3. august
18.30  Indgangen åbner

DANSETOPPEN

19.45 - 20.00 Velkommen
20.00 - 20.30 MoPF Unge band med dansere
21.00 - 22.15 Trio Wolski (SE)
23.00 - 00.15 VÍÍK (DK, NO) SPOT

Program 2023 · Musik over Præstø FjordKurser før festivalen

‘MUSIKKEN I DANSEN OG DANSEN I MUSIKKEN’ ‘MUSIKKEN I DANSEN OG DANSEN I MUSIKKEN’ 
MoPF inviterer unge til gratis kurser i nordisk spillemandsmusik  MoPF inviterer unge til gratis kurser i nordisk spillemandsmusik  
fra onsdag 2. august kl. 10.00 i Dansetoppenfra onsdag 2. august kl. 10.00 i Dansetoppen

Alle nationaliteter og genre er velkomne
MoPF er vilde med dans … og ønsker at skabe rum 
for dansen som magisk omdrejningspunkt i den 
nordiske folkemusik. Kursisterne spiller under festi-
valen koncert til dans i Dansetoppen. 
Dygtige nordiske professionelle musikere, som alle 
er aktive i adskillige bands, er undervisere. I 2023 
er de fantastiske musikere Ale Carr (SE) (Dreamers 
Circus), Tina Quartey (SE) (Sødlingen), Clara Tesch 
(DK)  (Floating Sofa Quartet), Kristine Heebøll 
(DK) (Trio Mio) og Henrik Larsen (DK) (Dansein-
struktør fra Stevns og aktiv i adskillige sammen-
hænge med de fornøjeligste finesser indenfor nær-
mest alle nordiske danse).
Målgruppen er dels musikstuderende og færdigud-
dannede, dels unge der allerede er stabile på deres 
instrumenter samt unge dansere, der er interessere-
de i folkemusik/ dans og kommer fra fjern og nær 
og fra alle musik- og dansegenrer. 

Mere info og tilmelding til ‘Musik-
ken i dansen og dansen i musikken’ 

på www.MoPF.dk inden 15. juni.
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Fredag 4. august Lørdag 5. august
DANSETOPPEN

10.00 Køge Spille-
mandslaug - WS

12.30 Køge spille-
mandslaug - BAL

14.00 D.T.S. 
Bjerregaard Fond

15.15 HEEBØLL og 
Den Matriarkalske 
Masterplan (DK)

17.00 FOD/ROD

20.45 NOOLI (FIN)

22.30 Trio Mio (DK, SE)

00.30 Marvara (DK, 
SE, BE)

VISETELTET

10.00 Bjørnetjenesten 
(DK)

12.15 Trilleband (DK)

13.30 Samtale

14.45 Hjem (DK)

19.45 Østerlide (NO)

21.30 Anette Prehn og 
Kristian Bisgaard (DK)

23.30 Dàimh (SCO)

DANSETRÆET

12.30 Tral WS - Ulrika 
Gunnarsson (SE)

14.00 Balladesang 
med kædedans Sif 
Wiimh (DK)

15.15 FOD

16.00 Sanglege

19.45 Middelalder-
musik (DK)

VISETELTET

10.05 Moster Zilette 
(DK)

13.00 Blæsten (DK, 
NO)

16.15 AySay (DK, 
TYR, KUR) TALENT

19.45 Södlingen (SE)

21.30 Sylfide (DK) 
TALENT

23.15 Krauka (DK, ISL)

DANSETRÆET
09.40 Avantgarden

14.00 ALLESPIL
14.30 Kor og 
Prisuddeling

15.30 Dàimh (SCO) 
dans - Workshop

16.45 Sanglege

17.40 Avantgarden

19.15 Jæ Sweevers 
(DK) Fanø BAL

21.00 Balladesang & 
kædedans Sif Wiimh 
(DK)

BÅLHUSET

10.30 Fællesang med 
Niels Ørts Ottesen 
(DK)

13.30 Kor med 
Annette Roesen - WS

15.30 Fredsprojekt. 
Sange for fred

19.15 Sangcirkel med 
MCHansen (DK)

DANSETOPPEN

10.15 Jæ Sweevers 
(DK) WS + bal

13.15 Stringflip (DK, 
SE) SPOT

16.45 MoPF 
Musikstuderende

20.45 Morten Alfred 
& Vingården (DK)

22.45 5/5 (FIN)

00.45 Däimh (SCO)

BÅLHUSET

10.30 Fællessang med 
Kristian Bisgaard (DK)

13.15 Visens Venner 
(åben scene)

14.15 Dikedar (åben 
scene)

15.15 Akuja (DK)

16.30 Murky Monroe 
(AFG)

19.15 Sangcirkel 
MCHansen (DK)

20.45 Årets Helge (DK)

Kl.:

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
00.30
01.00

Kl.:

10.00
10.30

11.00
11.30

12.00
12.30

13.00
13.30

14.00
14.30

15.00
15.30

16.00
16.30

17.00
17.30

18.00
18.30

19.00
19.30

20.00
20.30

21.00
21.30

22.00
22.30

23.00
23.30

00.00
00.30

01.00

Kl. 18.00  Fællesspisning Kl. 18.00  Fællesspisning

Når intet er programsat er der mulighed 
for at skrive sig på akustisk åben scene

Når intet er programsat er der mulighed 
for at skrive sig på akustisk åben scene
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Jæ Sweevers (DK) Workshop - BAL

Ole Mouritzen - harmonika, Kirstine Uhrbrand - kla-
ver, Peter Uhrbrand - violin, Dorthe Haubro Uhrbrand 
- danseinstruktion.
Det er et stort privilegium at kunne præsentere et 
regulært Fanø bal med ’Jæ Sweevers’. Den lokale og 
fortsat meget levende musik- og dansetradition på 
Fanø lever videre i hver ny generation, og her er to ge-
nerationer med. Giv dig selv chancen for at lære nogle 
dansetrin og svinge dig i dansen.. Fredag Dansetoppen 
10.15-12.30, Dansetræet 19.15-20.30.

”KIG IND” Teltet

Se plancher Præstø Skoles elever har kreeret med FN’ 
Verdensmål, visning af fotos / film fra Norden - prøv 
Virtuel Reality spil med folkemusikalske toner og 
andet vores unge mediacrew finder på. 

Krauka (DK, ISL) 

Gudjon Rudolf Gudmundsson - sang, Søren Andersen 
- trommer - kor, Aksel Striim - Lyre - Cello - træblæse-
re, Søren Sol Koldsen-Zederkof - Bas - kor,  Jens Villy 
Pedersen - fløjter - lyre - kor.
Et helt unikt orkester i kraft af særlige kompositioner 
og specielle  instrumenter: Kvædemandssang, skalme-
je, lyrer, jødeharper, overtone- og benfløjter danner 
sammen med bas og trommer et magisk og særegent 
lydunivers. Musikken er inspireret af kraftfulde gamle 
nordiske melodier og islandsk sang tradition, mens 
lyrikken har rødder i nordisk mytologi. Siden starten 
for 23 år siden har Krauka turneret i Norden, USA og 
Europa og udgivet 8 cd’er. Her er der kræfter på spil, 
der er værd at opleve. Viseteltet fredag  23.15-24.30.

Kristian Bisgaard (DK) – Fællessang 

At synge sammen 
er noget helt særligt, 
som de fleste kan have 
utrolig stor glæde af, og 
som kan berige fælles-
skaber og skabe for-
bundethed i nærmest 
alle sammenhænge. 
Tag en kop kaffe med 
i Bålhuset, lørdag 
kl.10.30-11.30.

 Al færdsel på festivalen  
er på eget ansvar

Workshops og fælles aktiviteter · Lørdag
‘Kig ind’ teltet med FN’ verdensmål, VR games, fotos etc.
10.00-11.30 Dansetoppen: Workshop dans. Køge Spillemandslaug
10.30-11.30 Bålhuset: Fællessang med Kristian Bisgaard
10.30-12.00 Droneteltet: Workshop Drejelire og andre instrumenter. Nicolas Koch-Simms
11.00-12.00 Træfpunkt: Møde mellem brancefolk og professionelle musikere
12.30-13.45 Dansetræet: Workshop tral og dans med Ulrika Gunnarsson
13.30-14.15 Viseteltet: Samtale.
14.00-15.00 Dansetræet: Balladesang og kædedans med Sif Wiimh
14.30-16.30 Gøgler Teltet: Workshop med Viktor Blædel Knudsen
16.00-17.30 Busken: Workshop for alle instrumenter fransk-canadisk med Anna Lindblad
19.15-20.15 Bålhuset: Sangcirkel med MC Hansen

Søndag 6. august
10.00-11.00 Viseteltet: Viseprisen uddeles.  
   Koncert med Bente Kure og  
   Leif Ernstsen.

11.00-14.30 Festivalpladsen:  
   Oprydningsfest.  
   Vi hjælper hinanden.

15.00-16.00 Bålhuset:  Vi tømmer de  
   åbnede øl-ankre og spiser  
   Sørens karrygryde.  
   Nikolaj Rysager spiller koncert. 

 

TAK for i år 
På gensyn  

2.-5. august  
2024!

Præsentationer 
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Køge Spillemandslaug (DK)  Workshop - BAL

Køgespillemændene, som de kaldes, kan det her med 
at spille til bal og du får chancen for at danse med ved 
at komme til workshop lørdag morgen og lære nogle 
grundtrin og lidt finesser. Dansetoppen lørdag 10.00-
11.30 og BAL 12.30-13.45. 

Marvara (DK, SE, BE) 

Marieke Van Ransbeeck (BE) - bagpipes, Villads Hoff-
mann (DK) - cittern, Frederik Mensink (DK) - double 
bass, Mårten Hillbom (SE) - percussion, Hilke Bauwe-
raerts (BE) - dia. acc.
Nu kan dansefødderne slet ikke holde sig i ro. Vi skal 
danse til høj-energisk experimenterende nordisk folk. 
Marieke Van Ransbeeck er komponisten og præsen-
terer med sit band fede harmonier, djævelske polkaer, 
sexy drillerier, lidt popindflydelse og alt i alt et brag af 
et internationalt partyband, der afslutter festivalen 
i Dansetoppen Lørdag 00.30-01.45

MC Hansen (DK) – Sangcirkel

Igen i år danner vi 
sangcirkel i Bålhuset 
under ledelse af san-
ger-sangskriver M.C. 
Hansen. Alle er vel-
komne i cirklen med 
deres sange eller blot 
for at lytte og synge 
med. Fyld lommerne 
med dine sange og del 
ud af dem, når sang-
cirklen kører rundt og 
rundt. Bålhuset både fredag og lørdag kl. 19.15-20.15.

Middelaldermusik (DK) 

Nicolas Koch-Simms - drejelire, Ronny Trend Sterlø - 
skalmeje, Jonas Lindh - sækkepibe.
Nicolaj inviterer til workshop med sin drejelire og 
byder alle instrumenter velkommen. De tre middel-
alderspillefolk  spillerden middelaldermusik, som 
menigmand har kunnet høre på markedspladser og til 
fester rundt omkring i middelalderens Europa. Danse-
træet lørdag 19.45-20.45

Præsentationer

MoPF-Kor med Annette Roesen – Workshop

Lær sangen ‘Musik over Præstø Fjord’, skrevet og kom-
poneret af Søren Korshøj med stemmearrangement af 
Annette Roesen. Ved prisoverrækkelsen fredag kl.14.30 
under Dansetræet synger vi sangen (trykt bag på pro-
grammet, så alle kan synge med) og igen i Viseteltet ved 
prisoverrækkelse søndag kl. 10.00, for de der har lyst. 
workshop fredag kl. 13.30-14.30 i Bålhuset.

MoPF Musikstuderende band (DK, SE, FIN, NL 
m.fl.) 

I Dansetoppen afrunder musikstuderende årets kursus 
på MoPF og vi er sikre på at det kan høres i valsetak-
ten at Ale Carr og Tina Quartey er deres undervisere 
i 2023. 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 spæn-
dende. Info og tilmelding (gerne inden 15. juni) til 
gratis kursus 2.-4. august på www.MoPF.dk – Spiller til 
nordisk dans i Dansetoppen fredag kl.16.45-17.30.

 MoPF Unge band (DK,SE,....)  

Hvert år kommer unge 15-30 årige folkemusik entu-
siaster på kursus et par dage før festivalen sammen 
med unge dansere. De åbner festivalen torsdag aften i 
Dansetoppen med 1/2 times forrygende bal, som af-
slutning på deres kursus. I år er underviserne Clara 
Tesch, Tina Quartey, Kristine Heebøll og Henrik Lar-
sen. Info og tilmelding (inden 15. juni) til gratis kursus 
2.-3. august på www.MoPF.dk. Spiller til nordisk dans i 
Dansetoppen torsdag 20.00-20.30.

Morten Alfred & Vingården (DK) 

Charlotte Andersson - sax., sang, Kristian Bugge - vi-
olin - sang, Morten Alfred Høirup - guitar, mundhar-
monika, sang.
Vingårdens musik tager udgangspunkt i den prisbe-
lønnede guitarist Morten Alfred Høirups nodesam-
ling, Ingela’s Waltz – 25 New Danish Folk Melodies, 
som udkom i sommeren 2022. Musikken er kompo-
neret af Morten Alfred og mange af melodierne er 
blevet spillet og udviklet på turneer over store dele af 
verden. I den spritny trio arrangeres og forædles ældre 
og vel modnede kompositioner, og også perlende fri-
ske melodier bliver præsenteret. Musikken og sangene 
deles i samspil med publikum til dans i Dansetoppen 
fredag 20.45-22.00.

Præsentationer 
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Moster Zilettes BørneSwing (DK,GH) – Fami-
liekoncert

Lizette Flannov - vokal - performer, Michael Klinke - 
guitar - mundharpe - kor, Per Anker Andersen - guitar 
- banjo, Ayi Solomon - percussion.
Med MAGI i lommen og MUSIK i hjertet kommer 
Zilettes fanJAZZtiske fabellader op af lommerne. 
Kom og vær med til en farverig koncert hvor vi skal 
danse og synge. Børn 1-6 år og alle andre med sprud-
lende fantasi. Viseteltet fredag 10.15-11.15

Murky Monroe (AFG) 

Mazdak Khosravi - guitar og sang.
Mazdak Khosravi med kunstnernavnet Murky Mun-
roe spiller soulet folk og er inspireret af kunstnere som 
Leonard Cohen, PJ Harvey og Lee Hazlewood, samt 
den iranske tresserpop, som han er vokset op med. 
Lyt til den smukkeste og dybeste stemme i Bålhuset 
lørdag 16.30-17.30

Nikolaj Rysager (DK) 

Nikolaj Rysager - guitar 
og sang. På Sydsjælland 
samler mange kunstne-
re sig og der dukker hele 
tiden nye eventsteder 
op. Vi er glade for at Ni-
kolaj, som er vokset op 
i Præstø,  kommer på 
festivalen. I kan møde 
ham i Bålhuset, hvor 
han giver os en dejlig 
stund med gode sange, 
mens vi spiser Sørens 
Karrygryde og tømmer 
de åbnede fadølsankre 
efter oprydning. Bålhuset søndag 15.00-16.00.

Niels Ørts Ottesen (DK) – fællessang

Vær med i fællesskabet på en lytter eller syng med. 
Tag en kop kaffe i hånden og din sidemand under 
armen hen til Bålhuset fredag 10.30-11.30.

Nr. Smidstrup MoPF band 

Festivalens landsby Nr. Smidstrup har sit eget MoPF 
unge/børne band. De gir’ et par numre som opvarm-
ning til familiekoncerten fredag 10.05 og lokale børne-
institutioner / SFO’er er inviteret til gratis koncert.

NOOLI (FIN)  

Jonna Lankinen – violin, Oona Sinkko – harmonium
NOOLI er den rislende lyd af nordisk folkemusik. To 
unge by-kvinder komponerer og spiller deres egne 
kompositioner. Deres rødder i Kaustinen blendes 
med beatet i byen. Vi kan glæde os til at danse til 
virtuost svingende musik med et strøg af længselsfuld 
stemning i sig. Dansetoppen lørdag 20.45-22.00

OPRYDNINGSFEST

Alle der har tid og lyst, hjælper med at klappe borde/ 
bænke sammen, stable stole, tage telte ned … se op-
gaver på tavlen og …. TAK TAK TAK til alle der hjæl-
per med. Kl. 15.00 er der mad, øl og koncert i Bålhuset. 
Søndag 11.00-14.30.

Prisoverrækkelser    

MoPF er meget glade for 
at der er så stor politisk 
opmærksomhed på 
folkemusikken og folke-
musikmiljøet og har 
inviteret politikere dels fra 
Folketinget og dels fra 
Næstved Kommune til at 
komme på festivalen.

Tingluti Publikationsfonds pris ‘Tinglutiprisen’ på 
10.000 kr. bliver uddelt som en anerkendelse til en 
person, eller en initiativgruppe, der gennem sit virke 
inspirerer, igangsætter og formidler folkemusikalske 
udfoldelser i Danmark.   

Spillemandsprisen  er en pris der gives for en særlig 
indsats for at udbrede folkemusik og modtageren 
får en broncestatuette skabt af den lokale kunstner 
Susanne Kirsaa. 

Buskspilsprisen  gives til en spillemand m/k som har 
gjort sig fortjent til at modtage prisen gennem sin 
ihærdige indsats med at spille buskspil (jamme) hvor 
som helst og når som helst. Prisen er keramik fra den 
lokale kunstner Lillian Jensen.  

Viseprisen er en nyindstiftet pris i samarbejde med 
Visens Venner og overrækkes af Formand for Visens 
Venner Ib Østergaard i Viseteltet søndag kl. 10.00 til 
Bente Kure og Leif Ernstsen, som derefter synger og spiller 
for os. 

Samtale – SPOT

‘Mødre/familiens vilkår i professionel folkemusik’. Facili-
tator Anne Schjødt Andersen fra Trapholt Museet.
Hvordan er det nu lige at være professionel musiker 
/ komponist OG MOR? Hvordan kan vi forbedre 
forholdene for familien? Hvad kan fagforeningen gøre? 
Hvad kan arrangører gøre? Hvilket menneskesyn er 
der bag de professionelle musikeres  arbejdsbetin-
gelser? Hvordan kan familielivet tilgodeses? Kom og 
vær med I en løsningsfokuseret samtale. I panelet er 
blandt andre Zenia Stampe MF, 6  komponister / pro-
fessionelle musikere / mødre  fra Heebølls masterplan 
og andre interessenter.  Viseteltet lørdag 13.30-14.15.

Præsentationer
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Sif Wiimh (DK) – Kædedans/balladesang

Sif Wiimh - sang, dans.
Ballademager af hjertet og en opvækst i folkemusik-
miljøet gør at Sif kan  give os alle sammen mulighed 
for at opleve trancen i dansen.  Sif synger for  til kæ-
dedans sammen med alle, der har lyst at være med. 
Dansetræet fredag  21.00-22.00 og lørdag 14.00-15.00.

SPOT-koncerter 

Arrangører fra internationale festivaler og andre 
interessenter indenfor nordisk folkemusik fra rundt 
om i verden inviteres til at have særligt fokus på tre 
udvalgte bands. På festivalen vil gæsterne få en dejligt 
mangfoldig oplevelse af den nordiske folkemusik og 
med fokus på tre udvalgte bands skærper vi vores 
opmærksomhed. De der spiller SPOT koncert har 
det angivet ved deres præsentation; VÌÌK torsdag 
aften, Stringflip fredag middag og HEEBØLL OG DEN 
MATRIAKALSKE MASTERPLAN lørdag. Fredag og 
lørdag kl. 11.00 - 12.00 mødes professionelle musikere 
og brancefolk i Træfpunktet. Lørdag er der samtale 
med SPOT på  ‘Mødre/familiens vilkår i professionel 
folkemusik’. Koncerter i Dansetoppen og SAMTALE  
hvor Anne Schjødt Andersen fra Trapholtmusæet er 
facilitator i Viseteltet lørdag kl. 13.45-14.30 efter Trille-
band har spillet, som en slags oplæg til debatten. Alle 
er velkomne.

Stringflip (DK, SE) – SPOT

 

Sofie Bollen – violin, Hanna Blomberg – violin, Albin 
Sundin - mandola, Veronika Krøll Voetmann - cello. 
Kvartetten spiller sprudlende og energisk folkemusik 
primært fra de nordiske lande, med enkelte afstikkere 
til Irland. Her præsenteres egne kompositioner samt 
traditionelle melodier i svingende arrangementer. Vi 
garanterer et gungrende dansegulv, så det kan høres 
langt ud over Præstø Fjord. Dansetoppen fredag 
13.15-14.30

Södlingen (SE) 

Tina Quartey – slagtøj, Anna Lindblad – violin, Ulrika 
Gunnarsson - vokal. 
Tre stærke kvindeprofiler fra den svenske folke- og 
verdensmusikscene spiller særegen smålandsk musik i 
en helt unik instrumentkombination: slagværk - violin 
- stemmen. Ulrika har workshop i TRALDANS lørdag. 
Södlingen har hentet smukke viser, svingende melo-
dier og spændende ballader fra Carl Erik Södlingens 
samling. Ulrika er specialist i TRAL og gruppen spiller 
deres musik højst personligt og i tråd med traditio-
nens udvikling i nutiden. Viseteltet fredag 19.45-21.00

Sylfide (DK) – Talent  

Helene Tungelund - vokal og keltisk harpe, Jonathan Fjord 
- tangenter, Jonas Clausen - violin, Emil Nielsen - bas. 
Sylfide’s elektroakustiske univers trækker tråde fra 
nordiske folkedanse- og sange og iklædes på elegant

vis flader af synthesizer, strygere, reallyde af dansende 
fødder og eventyrlige harpelyde. Teksterne trækker 
på vores fælles kulturarv og sangskat og finder sig 
tilrette i et tidløst rum mellem det moderne og det 
traditionelle. Viseteltet fredag 21.30-22.45.

Trilleband (DK)  

Mette Marckmann - sang, Ole Fick - guitar, Øyvind 
Ougaard - piano, Mads Vinding - bas.
Trille ville i sin tid kun spille sammen med de bedste, 
mest swingende og humørfyldte musikere, hun kunne 
finde. Det er med Trilles absolutte velsignelse, at Met-
te er trådt i hendes sted i bandet. At Mettes stemme 
og udseende smelter sammen med erindringen om 
Trille, er et udsagn som høres igen og igen. Samtidig 
formår hun at løfte sangene ind i nutiden. Trilles sange 
er også et oplæg til den samtale som vi efterfølgende 
vil have om mødre / familiens vilkår i den professio-
nelle musik. En koncert med Trilleband vil frembringe 
erindringens tårer og latter og giver mening for nuti-
dens unge. Viseteltet lørdag 12.15-13.15.

Trio Mio (DK, SE) 

Kristine Heebøll - violin, Jens Ulvsand - bouzouki, 
Peter Rosendahl - piano.
Trio Mio fylder den danske og svenske musiktradition 
med nyt liv, nærvær og levende kontakt. Alle i trioen 
komponerer og arrangerer og er inspireret af den 
skandinaviske instrumentalmusik i mødet med jazz, 
grooves, improvisation og ny kompositionsmusik. 
En grounded, groovy kerne uden kompromis med 
musikkens væsen, hvirvles rundt i sfærisk, lydlig poesi. 
Dansetoppen lørdag 22.30-23.45

Trio Wolski (SE)

Hanna Blomberg – violin, Kristian Wolski - Cittern, 
Petter Ferneman – Accordion - musik producent.
Trioen er inspireret af naturen ved Huunsberg i Sverige 
og de mange indtryk er flettet ind i deres kreative 
musik, der runder af traditionel folkemusik. De spiller 
egne kompositioner som er arrangeret i et mix af im-
provisationer, der gør at den bryder fri af traditionen 
og giver spillet et dynamisk og friskt udtryk. Så der skal 
danses. Dansetoppen torsdag 21.00-22.15

Præsentationer 
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Præsentationer Præsentationer

Træfpunkt - Netværk

Musik over Præstø Fjord ønsker at styrke netværk 
mellem musikere og brancefolk. Så lad os mødes og 
få en snak. Arrangører med arrangørarmbånd og de 
professionelle musikere i ‘Træfpunktet’ ved MoPFs-
hoppen fredag og lørdag 11.00-12.00. 

Ulrika Gunnarsson (SE) – Workshop 

Ulrikas specialområde er trall - den vokale variant af 
spillemandsmusik. Hun har blandt andet sunget på 
konserthuset i Wien, på Akropolis i Athen og turneret 
i Kina og USA. På MoPF gir’ hun et bud på, hvordan 
TRAL til DANS kan fungerer. Kom til workshop under 
Dansetræet lørdag 12.30-13.45.

VÍÍK (DK, NO) – SPOT 

Elisabeth Vik - sang, Marie Jagd - violin, Villads Hoff-
mann - cittern, Morten Alkjær - harmonika, Jakob 
Kragesand - kontrabas, Kjertil Hallre - trommer
Sekstetten trækker på deres traditioner fra Norge, 
Danmark og Sverige og bringer inspirationer fra deres 
oplevelser fra bl.a bulgarske, ungarske, indiske og 
finske folketraditioner ind i deres vidunderlige spil. 
Denne brede ekspertise leveret af nogle af de mest 
interessante unge talenter inden for traditionsmusik-
ken, giver en unik oplevelse, der uden sammenligning 
danner en af nordens stærkeste live oplevelser. Danse-
toppen torsdag 23.00-00.15.

Visens Venner – Åben scene

Foreningen ‘Visens Venner’ synger rundt omkring i 
hele Danmark og har søsterforeninger rundt i  Nor-
den, helt ud i den mindste flække. Folk fra Visens 
Venner kommer sammen med formand Ib Østergård. 
og synger i Bålhuset lørdag 13.15-14.00.

Østerlide (NO) 

Liv Ulvik - vokal, Andreas Haddeland - gitarer, Ulrik 
Ibsen Thorsrud - slagverk
Østerlide klæder folkemelodiene i nye dragter, af 
florlette, sarte, lyse, mørke, stærke og grove fabrikater. 
Bandet behersker et stort spekter af stemninger, fra 
det hviskende til det brutalt støjende. I åbne musikal-
ske landskaber eller trange, klaustrofobiske musikalske 
rum bæres lytteren altid videre af de uopslidelige og 
tidløse folkemelodier, som er formet og slebet gen-
nem århundrede. Viseteltet lørdag 19.45-21.00

Årets Helge 

Helge Arildsøe gjorde en kæmpe 
indsats gennem mange år, for at 
udbrede kendskabet til dansk fol-
kemusik, også i udlandetog prisen 
er indstiftet i hans ånd. Tidligere 
modtagere af prisen er Kristian 
Back, som vi har fornø-
jelse af at kunne høre i 
BÅLHUSET fredag efter-
middag i Fredsprojektet. 
Vi kender desværre ikke 
navnet på Årets Helge 
2023, inden programmet 
går i trykken. Bålhuset lørdag 
20.45-21.30.

Tak for i år 
På glædeligt gensyn til  

næste år 2. - 5. august 2024

Køb billetter i forsalg www.MoPF.dk

Farvel og på gensyn

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 hinan-
den, tingene,  naturen – og MoPF. TAK!
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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 

Find vej til festivalen

Tak for støtte
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“Musik over Præstø fjord” 
SØREN KORSHØJ, 2009

1. 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 

2.  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

3.  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 

4. 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’

5. Høstvarme vinde, et kærtegn fra syd
 en smilende kvinde starter en lyd
 den breder sig blidt over landet. 
 Hør græshopper, biller, godtfolk der spiller
 Det pusler i grøftens blomsterflor
 Sang og musik over Præstø fjord… 

Syng med når MoPF koret synger sangen 
‘Musik over Præstø Fjord’


