
30-1-18 JENSEN & BUGGE + 

HØIRUP   

Traditionel og nykomponeret 
musik og sang fra Danmark. Disse 
3 topprofessionelle musikere dyrker 
den traditionelle danske folkemusik 
og de historier, den fortæller om 
samvær, nærhed, dans og livets 

gang i øvrigt. Ganske få har som dem besøgt så mange af de 
små øer og andre egne af Danmark, hvor folkemusikken og 
viserne stadig overleveres fra generation til generation. Det har 
gjort dem til specialister i mange forskellige musikalske dialekter 
indenfor den danske folkemusik.  

Mette Kathrine Jensen: Harmonika  - Kristian Bugge: Violin 

Morten Alfred Høirup: Guitar, sang 

 

6-2-18  CONNLA (N-IRL) 

En forrygende, ung gruppe med 
oprindelse i Armagh og Derry. 
Connla er allerede tidligt i deres 
karriere blevet rost til skyerne for 
deres helt særlige lyd. Songlines 
Magazine skrev: ”Så ungt et band 
burde ikke kunne være så gode”, så Folk for Folk ser frem til at 
kunne diske op med nordirske, musikalske lækkerier.  

Ciara McCafferty: Vokal  - Ciaran Carlin: Fløjter 
Paul Starrett: Guitar  - Emer Mallon: Harpe 

Conor Mallon: Uillean Pipes, fløjter 

 

13-2-18 NORDIC (SWE) 

I hjemlandet Sverige er Nordic et 
velkendt og elsket band. Nu får vi 
lejlighed til at høre deres 
inspirerende, bredt favnende 
musik. Nordic bliver meget rost 
for deres musikalitet, raffinement 
og høje standard. Trioens 
nykomponerede, nutidige 
folkemusik og ekvilibristiske spil 

er noget af det mest vitale og intelligente, denne genre kan 
fremvise i dag. Nyckelharpen har fået sin renæssance i Sverige, 
og her får vi lejlighed til at opleve den med musik inspireret af alt 
lige fra poetiske valse til brasiliansk samba. 

Anders Löfberg: Cello  - Erik Rydvall: Nyckelharpe  

Magnus Zetterlund: Mandolin. 

 

20-2-18 MARIANNE KNORR 

Folk for Folk åbner Svendborg Dage Med Brecht. Det, der for 
mange år siden for mange mennesker var mærkelige tekster, til 
endnu mere mærkelig musik, virker for nye generationer af unge 
både spændende, nyt og lige til at gå til. Teksterne er aktuelle 
som aldrig før på trods af, at de er skrevet i 1930’erne. De 
rammer præcist ned i den borgerlige politiske virkelighed i 

dagens Danmark med sange, som 
handler om den krig, vi alle har så svært 
ved at forholde os til, fordi den netop ikke 
foregår her i landet, men alligevel har så 
fatale konsekvenser, og den racisme vi 
ellers troede var noget ”de andre” havde 
fået galt i halsen – og meget mere. Hvad 
enten man nu er enig eller uenig i indholdet, bliver det aldrig 
ligegyldigt. 

Søren Tuxen: Piano  - Marianne Knorr: Sang 

 

 

27-2-18 ÅBEN SCENE – FÆLLESSANG – 

V/ POVL CHR. BALSLEV 

 

6-3-18 MADS HANSENS KAPEL 

Uden at gå på kompromis med hverken tradition eller fornyelse 
er Kapellet et orkester,som spiller 
gedigen dansemusik, som altid 
har været levende og foranderlig. 
Det høres tydeligt i fortolkningen 
af de gamle melodier, som spilles 
med vildskab, autoritet og hjerte. 
Siden de blev dannet i 2015 har 
Kapellet spillet et væld af 
koncerter over hele landet.  

 

Sebastian Boesgaard Bloch Larsen: Guitar 

Julian Svejgaard Jørgensen: Klaver 

Martin Strange Lorenzen: Klarinet  

Jonas Lærke Clausen: Violin  - Emil Ringtved Nielsen: Bas 

 

Entré: 100 / 150 / U25: 100 

 

13-3-18 BLUE HOLGER D 

Vi skal ”Ud i det Blå” med Blue 
Holger D. Siden Jan Schønemann 
begyndte at spille guitar som 12 
årig, har bluesmusik været en del af 
bagagen. Han fik i 2008 lyst til at 
gendigte bluesnumre til dansk. Det 
er forløbig blevet til adskillige sæt 
med danske bluesnumre. Han 
bestræber sig på at ramme en tone 
af ærlighed og autencitet i forhold til det originale materiale, og 
han har fået rigtig god respons på konceptet. 

Jan Schønemann: Guitar, sang   

Rasmus Fribo:  Saxofon, synt  - Ole Dorf: Bas    

Mads Stephensen: Trommer 

 

 

20-3-18 ÅBEN SCENE - V/ MADS TOGHØJ 

27-3-18 - DEN LILLE CAFE 

Sange fra Kanten. Den lille 
Café består af tre musikalske 
personligheder, der hver især 
er unikke på deres felt. Deres 
sange og musik kommer oftest 
fra landets yderste udkanter 
eller fra kanten af samfundet, 
kanten af livet, måske endda på 
kant med fornuften! De henter 

deres repertorie fra de stærke folkemusik- og 
gårdsangertraditioner, og krydrer med gamle revyviser, folkelig 
harmonikamusik og meget mere. Alt i alt en særlig mixtur, der 
underholder og forbavser, opildner til fællessang og rører ved 
noget i os. 

Frey Klarskov: Guitar, mandolin, mundharmonika, sang 

Kristian Rusbjerg: Harmonika  - Marie Lindhardt: Sang 

 

3-4-18 - YOLAMDO ALMODOVAR (ESP / CHE) 

Olé. Det her er et show af 
de sjældne på disse kanter. 
Der spilles på følelser, og 
den intime, intense og 
passionsfyldte flaminco går 
rent ind, når vi bliver taget 
en tur med igennem de 
solfyldte Andalusiske gader. 
The cante flamenco er en 

historisk tradition, der reflekterer sigøjnernes kærlighed og 
lidelser. Kom og mød disse framragende, internationale 
kunstnere. 

Yolanda Almodovar: Vokal  - Miguel Calatayud: Guitar   

Marc Crofts: Violin   - Tiziano Tomasetti: Bas  

Lucie Fernandez: Danser   

 

Entré: 100 / 150 / U25: 100 

 

10-4-18 -  LENA ANDERSSEN (CAN / FRO) 

Lena Anderssen finder lys i 
mørkets afkroge med håbet som 
den centrale drivkraft. Hun kan 
synge selv de mest genstridige 
skyer væk. Lena tager af og til en 
pinefuld, rejse tilbage til sin 
barndom og ofte kaotiske opvækst 
i Canada. En opvækst, der var 
mærket af en alkoholiseret far og 
en mor, der måtte arbejde om 
natten som sygeplejerske for at få 
tingene til at hænge sammen.  

Lena Anderssen: Guitar, vokal   

Niclas Johannesen: Guitar, kor   

Johannus A Rogvú Joensen: Bas - Josva Debes: Trommer 
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SPISNING  *  PLADSRESERVATION  
* I forbindelse med vores koncerter kan du bestille mad til 
kl. 18.30. Dermed er du sikker på en siddeplads.  
* Du kan også reservere adgang, så du er sikker på at 
komme ind. Reservationen holdes til kl. 19.45. 
                      Ring til Arne B 62 22 47 83.  
 

INDMELDELSE  

Du kan melde dig ind i Folk for Folk i forbindelse med en 
koncert eller ved at indbetale på bankkonto: Reg. 9370 
konto 456 083 6258.  Husk navn, telefon + mail, når du 
betaler via banken. 
 
MEDLEMSKAB * MEDLEMSKORT - og GRATIS ENTRÉ 

Medlemskaber deles i  2 grupper:  Unge under 25 år og 
studerende :  Kr. 100 . Alle andre : Kr. 200. 
Medlemskabet gælder for helt et år fra du melder dig ind.                    
Når du har meldt dig ind eller fornyer et medlemskab, 
kommer du gratis ind, når medlemskortet efterfølgende 
hentes i forbindelse med en koncert. 
  
BLIV SPONSOR. Få VIP-medlemskort til 2 personer for 

2000 kr. eller til 1 person for 1000 kr. til alle koncerter på 
Arne B, gældende for et år. Kontakt kassereren på 
folkforfolk@gmail.com eller telefon 40 35 35 57. 

 
ENTRÉPRISER.  

Medmindre andet er angivet koster det  
kr. 80 for medlemmer, kr. 120 for andre og  

kr. 50, hvis du er under 25 år.  

 
Folk for Folk støttes af følgende sponsorer: 

 
* Aksglæde Musikbutikken  * Tlf.: 6221 0590 
* Arne B     * Tlf.: 6222 4783 
* Autoværkstedet Per Pytlick  * Tlf.: 6254 1073 
* Bloms Vinhandel    * Tlf.: 6220 3020 
* Hansted     * Tlf.: 6221 2170  
* Josefine Ottesen *  josefine.ottesen@gmail.com 
* Nybolig Domicil Svendborg *  www.nybolig.dk 
* Skiftekær Økologi          *  www.skiftekaer.dk 
* Torben Wahlstrøm * torbenwahlstrom@hotmail.com 
 
og modtager honorarstøtte fra: 

 
* Svendborg Kommune. 
 
* Kunstrådets Musikudvalg.   
 

Tirsdage kl. 20 
på Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg 

Læs meget mere og lyt til musikken 
 på www.folkforfolk.dk 

30-jan Jensen & Bugge + Høirup 

06-feb Connla (N-IRL) 

13-feb Nordic (SWE) 

20-feb Marianne Knorr 

27-feb Åben scene / Fællessang 

06-mar Mads Hansens Kapel 

13-mar Blue Holger D 

20-mar Åben scene 

27-mar Den lille café 

03-apr Yolanda Almodovar (CHE / ESP) 

10-apr Lena Anderssen (CAN / FRO) 

17-apr Åben scene 

24-apr Denis Mc Laughlin & Friends 

01-maj Andreas Tophøj & Rune Barslund 

08-maj Åben scene + Generalforsamling 

17-4-18 ÅBEN SCENE –  V/  LARS SVENDSEN  

 

24-4-18 DENIS MCLAUGHLIN AND FRIENDS  
Denis 
McLaughlin er fra 
Derry i Irland, 
men flyttede til 
DK i 1986. Han 
blev hurtigt en af 
de førende irske 
folkemusikere 
her, og har lige 
siden været 
inspirator for mange danske musikere. Denis synger med en 
meget stærk og insiterende vokal, i både de stille ballader og i 
de kendte pub-sange, alle kan synge med på. Denne aften 
giver han også flere bud på egne sange, som alle har et 
glødende samfundsengagement, og historier, der fortæller om 
vilkårene for de svageste i samfundet   - især det irske.  

Pia Nygaard: Violin  - Jens Holgersen: Kontrabas. 

Denis McLaughlin: Guitar, mandolin, banjo, bodhran, bones  

 

1-5-18 TOPHØJ OG BARSLUND  

Den velspillende duo med 
jyske rødder er allerede godt 
på vej ud over landets 
grænser, og indtog i 2016 
England, Wales og Finland på 
turnéer og festivaller. Andreas 
og Rune beriger publikum 
med deres bud på ny dansk 
folkemusik, der er stærkt 
påvirket af musiktraditioner fra 
andre himmelstrøg. Paletten 

med inspiration er fyldt op gennem lange ophold i Irland og 
Amerika, og gennem rejser og møder med nordiske og 
keltiske musikere og musikkulturer. . 

Andreas Tophøj: Violin  - Rune Barslund: Harmonika 

 

8-5-18 Kl.  18 GENERALFORSAMLING og  

Kl. 20 ÅBEN SCENE - V/ NÅR MOR HAR FRI  

BESTYRELSE  - KONTAKT  - BOOKING 
Formand: Jens Holgersen  -  
bassist@jensholgersen.dk  - 24 23 70 43  

Næstformand: Birthe Wahlstrøm  - 
birthewahlstroem@gmail.com  - 26 90 38 72 

Kasserer: Fin Thygesen  -  
thygesen.fin@gmail.com  - 40 35 35 57  
 

Booking og kontakt: folkforfolk@gmail.com  

Se øvrig bestyrelse og medhjælpere på www.folkforfolk.dk 
Se også https://www.facebook.com/folkforfolk.dk/ 


