
  
 

26.08 ÅBEN SCENE v/ FEED THEM FISH

20.09 LUNAU & SUND

06.09 ORFEUS BALKAN ENSEMBLE     

18.10 HISTORIEN OM 10 GUITARER    

VEND

Det nydannede Ensemble spiller sprudlende 
og virtuos bulgarsk folkemusik. Masser af 
skæve takt- og tonearter, vilde soloer, både 
gribende - og superskægge - folkesange! 
Balkan - og ikke mindst Bulgarien - er kendt 
i hele verden for sin fantastiske folkemusik. 
Musik, der er nuanceret, virtuos, kompleks - 
melodisk, med en smittende energi og stor 
emotionel dybde. Orfeus Balkan Ensem-
ble spiller og synger musik fra alle egne af 
Bulgarien, i deres egne arrangementer, og 
bidrager også med egne kompositioner - 
både med rod i den ældgamle tradition - 
og i kontakt med den moderne folkemusik, 
anno 2016. Det nydannede ensemble er 
en kvartet bestående af 2 herboende pro-
fessionelle bulgarske folkemusikere - samt 2 
danskere, der har viet en stor del af deres liv 
til denne musik, og er trængt dybt ind i dens 
hemmeligheder!

Trine Lunau: Harmonika, vokal
Peter Sund: Akustisk guitar, vokal
 27.09 ÅBEN SCENE v/ HARMONY KORET

11.10 DE GYLDNE DRENGE    
Irsk på dansk. Nordjysk på sydfynsk. Folke-
musik for folket. Skæg og irske ballader. 
I 2015 udkom cd nr. to med De Gyldne 
Drenge ”Derfor blev vi Spillemænd”. Si-
den 2003 har de fem gutter rejst landet 
rundt og spredt det gode budskab om al-
koholens mange glæder og utroskabens 
velsignelser. Populære emner, som i rigt 
mål bliver behandlet i de mange tekster, 
der alle stammer fra deres store musikal-
ske forbillede De Gyldne Løver. De Gyldne 
Drenge prøver ikke at efterligne det gam-
le kultband, men giver deres egne fortolk-
ninger af sangene. Ind i mellem også med 
små ændringer i teksterne. Dog med tilla-
delse fra ophavsmændene.
      
   

ÅBEN SCENE v/ TUSMØRKE

Gordie Tentrees: Harmonika, dobro, guitar, porch 
board bass, vokal
Jaxon Haldane: Banjo, mandolin, fiddle saw, cigar 
box guitars, vokal

Arne B.
FOLKEMUSIK 

PÅ

30.08

Norrie McGregor: Guitar, mandolin, bodhran, 
vokal.
Rasmus Gollin: Fløjte, mandolin, banjo, harpe.

 
 

Norrie har spillet keltisk musik i 40 år. Han er født 
I det vestlige Skotland, men bor nu i Danmark. 
Rasmus har arbejdet med den keltiske musik i 
7 år, og er som navnet antyder dansk. De spil-
ler (næsten) ikke en melodi, uden at fortælle, 
hvor den kommer fra, hvorfor de spiller den, og 
hvad den handler om. De er også med på no-
get fællessang, og leverer en aften med humor 
og ægte keltisk musik.

Det er 16 kvinder i alle aldre med meget forskellig erfaring indenfor sang. Fælles er den 
store glæde ved at synge. Repertoiret er bredt indenfor den rytmiske musik og omfat-
ter både rock, pop, gospel, reggae, cirkelsange m.m. under kyndig ledelse af Peter 
Hartvig, som er uddannet rytmikpædagog med efteruddannelse indenfor korledelse 
og arrangering. Kom og syng med dem eller alene.

Jan Schønemann:  
Guitar, vokal
Martin Rauff:  
Guitar, vokal

Hvad skal en mand med mere end ti guitarer? Hvad skal to mand 
med mere end tyve guitarer?
Snakke kærlighedshistorier og spille på dem ! Blandt andet. I 2006 
lavede musiker og komponist Jan Schønemann en foredrags-kon-
cert, hvor han spillede på ti af sine guitarer og fortalte underhol-
dende om hver af dem. Her ti år efter har han slået sig sammen 
med en ligesindet: Martin Rauff, der også er en erfaren, spillende 
guitarsamler. De medbringer ti forskelligartede guitarer og fortæl-
ler om dem, og så skal der selvfølgelig spilles på dem! Få indblik i to 
musikerliv med ikke én, men ti forskelligartede "livsledsagere" med 
hver deres historie og lyt bl.a. til sange og historier om et spejderbål 
i Rold skov i 1970, en guitar der blev smuglet ud af Tjekkiet, om op-
tagelsesprøven på Konservatoriet, en arabisk Dulcimar/Autoharp, 
og en guitar der begik selvmord. Om en hjemmebygget båndløs 
bas, at passe køer, en losseplads i viby, en værdifuld arv, at vinde 
en Resonator i Las vegas.

PROGRAM EFTERÅR 2016

Tusmørke er et band bestående af en glad flok studerende fra Den frie Lærerskole. 
De fandt hinanden i efteråret 2015 og startede med at spille sammen under navnet 
'Thildes trussetyve', men som tiden gik, ændrede navnet sig i takt med musikkens stem-
ningsfulde fortællinger. For musikken er som tusmørket, mystisk, magisk og dybsindigt, 
men også legende, dragende, overraskende og pirrende. Genren kan bedst beteg-
nes 'folkfusion', hvor folkemusikkens melodiunivers blandes med alverdens genrer, 
blandt andet sprød funk, tung hiphop og rock’n'roll. Kom og vær med.
Entré: 20 for ikke optrædende 

Anne Eisensee: Vokal
Filip Filipov: Tapan, harmonika,  
keyboard
Enis Ahmet:  Tampura, tapan 
Adam Ørvad: Harmonika 
Entré: 75/110 /U25: 50 
 

Entré: 75/110 /U25: 50 
 

Er det viser, sange, singer-songwriting? Det 
er ikke til at sætte i bås. Det er tidløst og 
bliver spillet og sunget så smukt og med 
så stor ro, at lytteren bliver fanget helt ind. 
Lunau & Sund klæder hinanden så suve-
rænt godt, at de kan tillade sig at få al det 
svære og komplicerede til at flyde enkelt 
og ukompliceret. Musikken og de danske 
tekster har de selv skrevet, gennem de 15 
år, de har spillet sammen.  Koncerterne er 
bygget op omkring sang og akustisk gui-
tar. Til koncerterne bliver musikken supple-
ret af nærværende fortællinger og anek-
doter fra duoens liv og de historier, som 
teksterne tager afsæt i.
Entré: 75/110 /U25: 50 
 

Entré: 20 for ikke optrædende 

04.10  GORDIE TENTREES (CAN)    
Dybt personligt og rørende, melodisk, opløftende 
og lyrisk – det er indholdet I de sange, der node 
for node, vil berøre dig. Gordie er en gudsbenå-
det storyteller og multi-instrumentalist. Han er op-
vokset I Ontario, bondesøn, skolelærer, der valgte 
folkemusikken som levevej. Tentrees har udgivet 6 
albums og turneret I Nordamerika, UK, Australien 
and Europa med op til 200 koncerter årligt. 

Entré: 75/110 /U25: 50 
 

Lars Kirkegaard: Harmonika, kor
Jørgen Dickmeiss: Violin, bodhran, kor
Jens Holgersen. Kontrabas, kor
Ole Smith: Banjo, guitar, vokal
Troels Smith: Guitar, tenorbanjo, mandolin, 
tinfløjte, irsk håndtromme, vokal.

Entré: 75/110 /U25: 50 
 

Entré: 75/110 /U25: 50 
 

25.10 BALTIC CROSSING (UK, FIN, DK)      
Baltic Crossing består af fem højaktive musikere fra 
toppen af den Nordeuropæiske folkemusikscene. 
De har spillet sammen siden 2004 og har udgivet 
to anmelderroste CD’er som begge har været no-
minerede ved Danish Music Award. I 2014 fejrede 
gruppen 10 års jubilæum og det blev markeret med 
omfattende turnéer. Deres energiske, ekvilibristiske 
og livsglade musik har bragt dem vidt omkring. De 
har rødderne solidt plantet i de Nordiske og Keltiske 
traditioner og koncerterne er præget af stor dyna-
mik og medrivende humor. Udover lange turneer 
i de tre hjemlande samt Norge og Sverige, har de 
spillet på mange af den vestlige verdens vigtigste 
folkemusikfestivaler. Baltic Crossing var det første fol-
kemusikband nogensinde, som blev udvalgt til det 
præstigefulde turnéprogram ”Rising Stars”! Bag det 
program stod en lang række af Europas førende 
klassiske koncertsale.

Ian Stephenson: Guitar,  
toradet harmonika
Andy May:  
Northumbrian sækkepiber,  
klaver
Esko Järvelä: Femstrenget violin
Antti Järvelä: Mandolin, kontrabas
Kristian Bugge: Violin

Entré:100/140 /U25: 50 
 

13.09 CEABHAR (SCO/DK) 

 
 
 

Tirsdage på arne B kl. 20. Husk evT. spisning 
kl. 18.30. BesTil Bord og adgang på 6222 4783

 
 
 30.08     

PROGRAMOVERSIGT

06.09    ORFEUS BALKAN ENSEMBLE                   
13.09    CEABHAR (SCO/DK) 
20.09    LUNAU & SUND             

11.10    DE GYLDNE DRENGE                                       
  

04.10    GORDIE TENTREES (CAN)                                                                     

      OM MUSIKKEN :

18.10    HISTORIEN OM 10 GUITARER                                               
25.10    BALTIC CROSSING (UK, FIN, DK)          
01.11    ÅBEN SCENE v/ JAN SCHØNEMANN
08.11    HP LANGE & BAND   
15.11    TWANG (US/DK)                                       
22.11    ILLEBORG & NUSSBAUM
29.11    ÅBEN SCENE v/ TRIOEN "HvIDT LYS"                                                                                  
06.12     JENS LYSDAL    
13.12    DOBBELTKONCERT MED  
               THE TENDERHEARTED OG HARP&FIDDLE

ÅBEN SCENE v/ TUSMØRKE

27.09    ÅBEN SCENE v/ HARMONY KORET                

27.12    BLUNETTE SISTERS & THE SEAMEN ORCHESTRA                  



  

08.11 HP LANGE & BAND 
H.P. Lange er efterhånden en veteran på musiks-
cenen i Danmark. I mere end 30 år har han været 
bluesmusiker på landevejen. Repertoiret er blevet 
et mix af sange, han selv har skrevet og gamle 
sange, han har samlet op hen ad vejen og gjort 
til sine egne. Med de enkleste virkemidler kan han 
ramme groovet i en sang så effektivt, at rytmerne 
smitter, og du må svinge med, hvad enten de er 
sejt slæbende eller frejdigt dansende. HP synger 
udtryksfuldt, sine steder hæsbevæget, men hele 
tiden tonestærk og overbevisende. Hans fingerspil 
med plektre på national steel er jo altid en nydel-
se. Lange er rodfæstet traditionalist, men det kan 
man sagtens leve med, når traditionalismen leve-
res tilsat indlevelse, kompetence og kærlighed til 
metieren. På scenen leverer bandet et energisk 
mix af Delta Blues, Gospel og folk. Repertoiret er 
en blanding af egne sange og sange, samlet op 
blandt andet da HP Lange boede i Louisiana. Des-
uden er der kommet et strejf af cajun og oldtime 
i musikken.

H.P. Lange: Guitar, vokal
Paul Junior: Bas
Jens Kristian Dam: trommer
Niels Bonefass: Banjo, violin

15.11  TWANG (US/DK) 

SPØRGSMÅL / INFORMATION/ EMAIL/ HJEMMESIDE
Skriv til vores e-mail: folkforfolk@gmail.com hvis du vil vide mere, har forslag eller 
spørgsmål. Se mere på hjemmesiden: www.folkforfolk.dk 
og vores Facebook: Skriv: folkforfolk Svendborg - i søgefeltet.

MEDLEMSKORT skal afhentes ved døren i forbindelse med et arrangement.  
Se gratis entré ovenfor.

Hansted ·  vestergade 2 ·  Tlf.:6221 2170
Autoværkstedet Per Pytlick ·  Skovballevej 62 ·  Tlf.:6254 1073
Skiftekær Økologi ·  Søren Lolksvej 2 ·  www.skiftekaer.dk

Josefine Ottesen ·  josefine.ottesen@gmail.com 

SPONSORER Aksglæde Musikbutikken ·  Møllergade 31 ·  Tlf.:6221 0590

KULTURELT SAMARBEJDE,  der giver medlemsfordele.
Læs om KULTUR+ på vores hjemeside www.folkforfolk.dk

RØGFRIE KONCERTER  Tobaksrygning er ikke tilladt i forbindelse med koncerterne.

ENTRÉPRISER er fx. angivet som 75/110 / U25: 50, hvilket angiver, at det koster 
kr. 75 for medlemmer, kr. 110 for andre og kr. 50 for unge under 25 år

Et amerikansk/dansk band bestående af 3 musikere 
med forskellige baggrunde, der har fundet hinanden i 
en fælles kærlighed til de amerikanske folkemusiktraditi-
oner. Materialet består af både traditionelle og originale 
numre. Med udspring heri forsøger bandet at udtrykke 
en balance mellem tradition og innovation, råt groove, 
udadvendt energi med et altid tilstedeværende nær-
vær og en dyb kærlighed til musik. Bandet spiller akusti-
ske instrumenter oftest kun forstærket af enkelte konden-
satormikrofoner

22.11 ILLEBORG & NUSSBAUM

29.11 ÅBEN SCENE v/TRIOEN 'HVIDT LYS’  

06.12 JENS LYSDAL  
En af Skandinaviens skarpeste guitarister og en af Danmarks sto-
re personlige stemmer i én og samme person. Lysdal har været 
på den danske musikscene i snart en halv menneskealder og 
altid kompromisløst på jagt efter lige præcis dén lyd, der define-
rer dén historie og dén stemning han vil formidle.  Og dét med 
historierne er kommet til at fylde mere og mere når han optræ-
der live – bl.a. fordi der på grund af hans umættelige musik- og 
livsnysgerrighed, er blevet så mange flere af dem.  Koncerter 
fyldt med humor og skæve indfald og med et nærvær og en 
intensitet der gør, at ingen går uberørte hjem. Han har i mange 
år turneret i flere formater med orkestre, men efter flere solo-
turnéer har han også fået smag for at stå alene på scenen. Et 
format der giver endnu mere plads til hans spil og hans varme 
og unikke stemme.

Jens Lysdal: Guitar, 
 vokal

             DOBBELTKONCERT MED  
               THE TENDERHEARTED OG HARP&FIDDLE              
          

Tag med på en musikalsk rejse og lad dig forføre af ‘the swinging, singing & sweettalkin’ 
Bluenette Sisters, akkompagneret af The Seamen Orchestra. Bevæbnet til tænderne 
med musikalske jokes, syngende reklamer, live radioprogrammer & god gammeldags 
swingmusic sætter sømænd og søstre sejl mod et musikalsk fald-på-halen show & evigt 
gyngende dansegulve. When times are tough, The Bluenette Sisters & the Seamen Or-
chestra will Brighten up your day! ’Bluenette Sisters and the Seamen Orchestra er en hu-
moristisk fald-på-halen teaterkoncert skabt af teaterkompagniet Brunette Bros. Showet 
foregår på engelsk og musikalsk. Gennem 12 år har the Brunette Bros. med stor succes 
fusioneret den danske jantelov med det sydlandske temperament og skabt en ydmyg 
& nidkær tværkunstnerisk teatertrup. Kompagniet har, med et velkomponeret kaos af 
god-gammeldags underholdning, beskidt dukketeater samt et stærkt musikalsk univers, 
et unikt, levende og ganske raffineret tumpet udtryk.

The Bluenette Sisters:
Maria Solà as Lucy: The best & bustiest banjolele & 
typewriter-player in the world
Lisa Skjøth Madsen as Sandra: The sweet-pie & rubber-
face all in one, on song & horn
Ruth Anna Britz as Doris: Divine Cherry on the top on the 
trompet.
The Seamen Orchestra:
Emanuele Fiandri as Luigi: Italien bigmouth on clarinet 
and banjo. Jonathan Aardestrup as Johnny Tortello: The 
running Spagetti-legs doublebass player
Mads Bendsen as Jesus: Holy hands Piano Boxer
Karl Miller Bille as Litl’ Willi: Drumming good rythm boy
Luca Tapino as LuckyLuca: The longest sailorman with 
the longest lasting Trombone blow.
Liv Lumia Hurtigkarl as Irene: The Fishlady – Gurgling 
good violinplayer

Arne B ·  vestergade 10 · Tlf.:6222 4783

Laura Illeborg og Channe Nussbaum har været 
veninder og musikere i mere end 25 år. Musikken 
fremstår som en mønt med to sider. Sirlig pæn og 
ligetil på den ene side med vildtvoksende uro og 
angst på den anden. Ikke ulig selve makkerska-
bet. Danmarks ukronede Klezmer-dronning og 
den blide, blonde singer-songwriter - sammen har 
de noget helt særligt. De har deres egen ’sound’. 
Hen ad vejen har de fundet ud af detaljerne, og 
alt er nu på plads. Det hele startede med en til-
fældighed i en helt anden forbindelse og en helt 
anden sang. Teksterne kredser om så forskellige 
emner som København, kærlighed, kviksølv, af-
tenbøn, forår, Fanø og meget andet, der ligger 
dem på sinde.   

Laura Illeborg: Keyboard, vokal
Channe Nussbaum: Guitar, vokal
Mikkel Grue: Guitar, kor

27.12  BLUNETTE SISTERS & THE SEAMEN ORCHESTRA          

“Come all ye tenderhearted”, lyder en gammel amerikansk 
folkesang. Kom nærmere, lad dig bevæge af musikken, og 
tag med på en rejse gennem legende tempofyldte, ind-
følte og vemodige, musikalske landskaber. Bluegrass duo-
ens repertoire består af sange om alt fra hjemmebrænderi 
under forbudstiden, til ulykkelig kærlighed og forholdet til 
troen. Musikken lyder som den blev spillet i hjemmet og i 
kirken på landet i de sydøstlige stater i 1930′ernes USA. The 
Tenderhearted byder på virtuost mandolinspil, velklingende 
vokalharmonier og energifyldt bluegrass guitar flatpicking. 
Duoen har en helt særlig indbyrdes kemi, med et smittende 
nærvær, som publikum inviteres indenfor i.

Jan er rundet af Skårup Seminarium, har arbejdet gennem to årtier på Ollerup Efter-
skole, har spillet næsten alle genrer, og er til dagligt guitarist I Blue Holger D - et under-
holdende orkester, hvor alt kan ske. Her er han vært for åben scene. Han varmer op 
med et par egne, danske tekster tilsat blues og andet livligt krydderi. Han er en habil 
guitarist og akkompagnatør, og kan hjælpe på stående fod, hvis du mangler noget 
ledsagelse til din sang. Alle, der har lyst til at synge en sang, spille et nummer eller for-
tælle en god historie, er velkomne. Hvis du er interesseret, så mød op og henvend dig 
til Jan, så sammensætter han et program. 
Entré: 20 for ikke optrædende 

Entré: 75/110 /U25: 50 
 

Entré: 75/110 /U25: 50 
 

Thyge Søndertoft Pedersen: Violin,sang, mandolin
Spencer Gross: Kontrabas, sang, guitar
Peter Banks: Banjo, sang, kontrabas, guitar

Entré: 75/110 /U25: 50 
 

Denne forrygende trio sammensat af duoen Hviid og kvartetten Grønt Lys blev i efter-
året 2015 engageret til to små koncerter, og allerede i øvelokalet spillede energien, 
humøret og musikken sammen på en dejlig smittende måde, som straks førte samtalen 
hen på at lave en fast konstellation. Deres musikalske territorier skære hinanden i den 
nordiske folkemusik, og med inspiration herfra har de opbygget et univers af smukke 
sange og melodier. Alle kan deltage. Har du lyst, så har du muligheden for at komme 
på scenen. Entré: 20 for ikke optrædende 

Entré:100/140 /U25: 50 
 

Signe Borch: Guitar, vokal
Christian Feierskov:  
Mandolin, vokal

Oplev den livgivende tone i den keltiske musik. Stop op, lad 
tankerne flyve og bliv en del af musikkens univers. Vi træk-
ker på den righoldige keltiske tradition fra Irland, Skotland 
og Bretagne, hvor harpen spiller en særlig rolle. Sammen 
med violinen klinger de to instrumenter af tåge, hav, og 
store grønne vider. En himmelsk klang, hvor sjælen i den 
gæliske musik tydeligt mærkes. De to instrumenter har in-
spireret komponister og spillemænd fra 1500-tallet og op til 
vor tid og vi spiller både noget af det gamle og noget fra 
vores tid. Publikum risikerer at komme til at trække på smile-
båndende, fælde vemodige tårer eller danse på bordene 
så sjælen mærker den lever. 

13.12

Entré: 75/110 /U25: 50 
 

Anette Gøl: Harpe, sang
Jørgen Dickmeiss:  
Violin, bodhran, sang

Entré:140/180 /U25: ingen særpris 
 

NYT-NYT: Er du under 25 år, kan du nu komme ind til koncerter hos Folk for 
Folk for 50 kr. og du behøver ikke at melde dig ind- men du må godt. Et medlemskab 
koster kun kr. 100 for 12 måneder. PS: Særpris gælder ikke den 27/12

01.11 ÅBEN SCENE v/JAN SCHØNEMANN 

 
 
 
 

      PRAKTISK :

STED - SPISNING - PLADSRESERvATION
ved arrangementer på Arne B, vestergade 10, som er på tirsdage kl. 20, kan du be-
stille mad til kl. 18.30. HUSK at melde afbud dagen før, hvis du bliver forhindret. Du kan 
også reservere adgang (ikke fast plads). Ring til Arne B på 62 22 47 83.  
RESERvATIONEN HOLDES TIL 15 MINUTTER FØR START.
 
MEDLEMSKAB - og GRATIS ENTRÉ
Medlemskaber deles i  2 grupper:  
Unge under 25 år og studerende :  Kr. 100  •   Andre : Kr. 200 
Medlemskabet gælder for et år fra den dag, du melder dig ind. Du får billigere entré 
til alle vores arrangementer.  
 
                GRATIS ENTRÉ
              Efter at du har meldt dig ind ELLER fornyet dit medlemskab, kommer du 
              gratis ind, når du efterfølgende afhenter dit medlemskort i forbindelse ..............      
..............med et arrangement. 
 
INDMELDELSE
Du kan melde dig ind ved døren i forbindelse med et arrangement eller ved at  
indbetale på vores bankkonto: Reg. 9370 konto 456 083 6258.  
Husk at angive navn, telefon og evt. mail. 
 
SPONSOR
I stedet for et almindeligt medlemskab kan du blive SPONSOR. Så kommer 2 personer 
gratis ind til alle arrangementer. Har du firma kan du fratrække momsen. Det koster kr. 
2000 inkl. moms for et år. Kontakt kassereren for nærmere information – se bestyrelsen.

HONORARSTØTTE  Svendborg Kommune·og Kunstrådets Musikudvalg.  

BESTYRELSE OG LYDFOLK
Jens Holgersen, formand                bassist@jensholgersen.dk           2423 7043 
Birthe Wahlstrøm, næstformand         birthewahlstroem@gmail.com   2690 3872 
Erling Sevald                 erling@sevald.dk       2068 8151  
Fin Thygesen, kasserer                thygesen.fin@gmail.com      4035 3557
Dorthe Mørch                 greatdanedmj@hotmail.com     2925 3949
Bodil Larsen  ...............leskovlarsen@gmail.com      2883 4300 
Torben Mikkelsen,                                nygkelsen@gmail.com               2296 6977
Åge Rasmussen, suppleant                aageafsl@gmail.com                  6171 5772
Marie Snede Villumsen, suppleant     mariesnede@gmail.com      6127 1883 

LYDFOLK: Jan Schønemann, Torben Mikkelsen, Thorbjørn Joensen, Andreas Christiansen 


