
  
 

26.08 ÅBEN SCENE v/ FEED THEM FISH

07.02 RASMUS LYBERTH - SOLO

07.03 MALINKY (SCO)  

VEND

Rasmus Lyberth: Guitar, sang

14.02 ÅBEN SCENE v/ ASMUS BUSCH

28.02 MAD DOG BABA AND THE TONEBONES 
Mad Dog går amok! Så er der dømt 
blues! Bandet består af særdeles velspil-
lende – lokale -musikere. De har i årenes 
løb søsat mange forskellige projekter, 
men har nu fundet sammen om deres 
fælles lidenskab: Smagfuld, rå, skæv og 
dansabel blues, krydret med rytmiske ele-
menter fra det sydlige USA, Mississippi-del-
taet og New Orleans. Klaus B. Jensen har 
skrevet en stor del af numrene. Kvartetten 
er kendt for deres nerve og altid levende 
fortolkninger, der danner et unikt udtryk 
indenfor noget man kunne kalde "Mad 
dogs real book of blues". Det er lykkedes 
dem at skabe et koncept med respekt for 
traditionen.       

ÅBEN SCENE - FÆLLESSANG 
med CHRISTIAN SØGAARD

Louise Støjberg: Guitar, sang
Mette Kathrine Jensen Stærk: Harmonika
Charlotte Støjberg: Klaver

Arne B.
FOLKEMUSIK 

PÅ

24.01

Mairi Rankin: Violin, sang, step
Teresa Horgan: Fløjte, sang
Ailie Robertson: Harpe, sang
Fiona Black: Harmonika, sang
Michael Bryan: Guitar, sang
 
 

5 instrumenter, 5 stemmer – og det hele 
passer sammen. Det er topprofessionelle 
musikere, der besøger Svendborg. De har 
vundet priser i bl.a. Irland, Skotland og Tysk-
land. Det er et af de bedste keltiske bands 
i verden, og hvert eneste nummer er en 
fornøjelse at lytte til. The Outside Tracks ar-
bejde med keltisk musik, sang og dans er 
blevet modtaget med beundring verden 
rundt. De kommer fra Scotland, Irland, og 
Canada, og forenes i deres kærlighed til 
traditionel musik og lyst til at skabe noget 
nyt med rod i det gamle. De blander deres 
instrumenter og vokal med en vitalitet, der 
får en til at tabe pusten. Deres energi og 
umiskendelige glæde ved livet har givet 
dem en masse tilhængere verden rundt. 

Jeg har gennem tiden prøvet kræfter med en bred 
vifte af de forskellige musikalske genrer, fx blues, 
punk, klassisk, elektronisk og selvfølgelig folkemu-
sik. I skrivende stund arbejder jeg meget med u-
komponeret musik. Musik improviseret i nuet.  På 
denne aften på Arne B. vil der derfor være rum til 
den "genre". Jeg byder alle, der har lyst til at være 
med, velkommen. Der er selvfølgelig også plads til 
dig, som har en sang eller noget andet godt med. 
Jeg inviterer et par musikalske venner og håber på, 
at du vil gøre det samme.

Steve Byrne: Sang, bouzouki, cittern, 
guitar
Fiona Hunter: Sang, cello
Mike Vass: Sang, violin, tenorguitar
Mark Dunlop: Sang, fløjte, bodhrán

Her kommer mere international musik i højeste kvalitet. Gå ikke glip af det. Siden de 
blev dannet sidst i 90erne, har Malinky været nogle af de fremmeste fortolkere af den 
skotske sangtradition. Med fem flotte og højt roste albums i bagagen har de placeret 
sig som et af de mest anerkendte skotske folk bands, og de blev i 2010 fortjent kåret 
til Folk Band of the Year ved MG Alba Scots Trad Music Awards. I deres sangbaserede 
repertoire - fremført af fremragende sangere og pakket ind i en velafvejet, opfindsom 
instrumentering - mødes garvet modenhed med sprudlende friskhed, og de puster 
nyt liv i traditionelle skotske sange og tilføjer egne sange og kompositioner af høj ka-
rat. Det er et band, der ikke har brug for gimmicks, og som i stedet vælger at stole på 
styrken i sangene og deres evne til at fortælle en historie. 

PROGRAM FORÅR 2017

vi starter 2017 med fællessang. Aftenens vært, 
har i et års tid spillet til fællessang på Dansk Flygt-
ningehjælps sprogskole i Svendborg. Det er ble-
vet til en lille sangbog med kendte danske sange, 
som han tager med. Christian rejste som ung til 
Grønland, hvor han opdagede,at det at synge 
grønlandske sange blev en god måde at lære 
grønlandsk på. Så alle, der kan lide at synge, - 
også dem der måske ikke taler så meget dansk 
- opfordres til at komme og være med. At synge 
på et sprog, man ikke kender, er en rigtig sjov 
måde at lære sprogets nuancer og melodi på. 
Christian er også en ørn til at læse noder, så ko-
pier en sang, tag den med og lad os synge den 
sammen. Du kan som sædvanlig også gå på sce-
nen med egne indslag. Christian assisterer gerne.Entré: 20 for ikke optrædende 

Entré: 100/140/U25: 50 
 

Det kan kun blive STORT med den store stemme fra 
Grønland. Han fylder spillesteder til bristepunktet og 
begejstrer både publikum og anmeldere. Det er al-
tid en betagende og helt enestående oplevelse at 
høre Rasmus Lyberth synge sine grønlandske sange. 
Rasmus besidder en ganske speciel evne til at for-
midle de dramatiske, storslåede og kontrastfyldte 
fortællinger, man kan møde i Grønlands natur og 
menneskeskæbner. Med sin selvkomponerede mu-
sik og sin fængslende stemme synger Rasmus, så 
det trodser alle sprogbarrierer og går lige i hjertet. 
Siden 1970’erne har han været et af landets mest 
populære ansigter. Med sin musik og kunst har han 
sat fokus på landet mod nord hos et internationalt 
publikum, og hans engagement har sikret Grønland 
en af de mest populære, kunstneriske repræsen-
tanter nogensinde. Rasmus Lyberth har optrådt i
hele verdenen og har modtaget et hav af priser. I 
2011 var han indbudt af BBC til at optræde i
Royal Albert Hall i London. Entré: 120/160/U25: 120 

 

Entré: 20 for ikke optrædende 

21.02  ZENOBIA  
Zenobia er veletablerede fortolkere af den danske 
sang-, salme- og visetradition. De tre kvinder, alle op-
rindeligt fra området nær Egtved i Jylland, har siden 
2007 spillet hundredvis af koncerter i Danmark, Grøn-
land, Tyskland og på Færøerne. Trioens koncerter er 
intense, musikalske oplevelser bundet sammen af for-
tællinger om sangene og refleksioner om at leve et 
liv i nutiden med de gamle sange som soundtrack. 
De har solgt over 10.000 eksemplarer af de tre cd-
udgivelser de har bag sig til dato. Deres opvækst, 
rejser og uddannelser har givet dem et professionelt, 
musikalsk fundament, som har styrket dem i det vig-
tige i, at være med til at videreformidle den danske 
folkemusik og sangskat. Entré: 80/120/U25: 50 

 

Klaus B: Guitar, sang 
Jens Martinsen: Guitar 
Bjørn Larsen: Bas 
Mads Stephensen: TrommerEntré: 80/120/U25: 50 

 

Entré: 100/140/U25: 50 
 

14.03 ÅBEN SCENE V/ TORBEN WAHLSTRØM      
velkommen til en aften, hvor folkemusikeren, historiefor-
tælleren og sangskriveren Torben Wahlstrøm er vært. Som 
sangskriver kommer han omkring i alle livets afkroge og 
udtrykker sig i en billedrig følsom poesi. Han vil åbne afte-
nen med et par sange fra ”Ligkistemagasinet”, der er titlen 
på hans seneste CD. Men en ny udgivelse ser dagens lys 
i april, så mon ikke der også kommer et par sange derfra. 
Åben scene betyder også, at der er plads til dig, der ger-
ne vil optræde.spillet på mange af den vestlige verdens 
vigtigste folkemusikfestivaler.
Entré: 20 for ikke optrædende 
 

31.01 THE OUTSIDE TRACK (CAN, IRL, SCO) 

 
 
 

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

 
 
 

24.01     ÅBEN SCENE - FÆLLESSANG - v/ CHRISTIAN SøGÅRD  

PROGRAMOVERSIGT

31.01    THE OUTSIDE TRACK (CAN, IRL, SCO)                  
07.02    RASMUS LYBERTH - SOLO
14.02    ÅBEN SCENE v/ ASMUS BUSCH            

07.03    MALINKY (SCO)                                      
  

28.02    MAD DOG BABA AND THE TONEBONES                                                                     

      OM MUSIKKEN :

14.03    ÅBEN SCENE v/ TORBEN WAHLSTRøM  
21.03    MALLEBROK         
28.03    PER WORM
04.04    ÅBEN SCENE v/ REILLYS´S REBELS   
11.04    BALKAN BASTERDS                                       
18.04    LYSTHUSET
25.04    HARMONIvOGNEN                                                                                 
02.05    KL.18 GENERALFORSAMLING FOR MEDLEMMER 
               KL.20 ÅBEN SCENE v/ LISBETH REFBJERG

PÅ VORES HJEMMESIDE WWW.FOLKFORFOLK.DK KAN DU, HVOR DET HAR VÆRET MULIGT, 
FINDE LINKS TIL MUSIK MED NEDENNÆVNTE GRUPPER OG SOLISTER.

21.02    ZENOBIA                

09.05    KONGERO                



  

28.03 PER WORM 

Per Worm er komiker og sangskriver. Han formår vellykket at blande stand-up, sange, 
guitarspil og oplevelser fra en absurd verden i et og samme show. Per har vundet Zu-
lus Comedy Slam og desuden både hovedprisen og publikumsprisen i Words Festival 
for sin unikke måde at optræde på. Og så er han også uddannet klassisk guitarist. 
Han har et nøgleknippe af ord, der låser op til hjertet, til latteren, til sorgen, til selve 
livets kerne, den evige søgen efter mening. Han er sjov på den der nordjyske måde. 
Han er barberbladskarp med ord og underdrivelse, der rammer og spidder. En mand 
fra Hirtshals med stor musikalitet og fortrinlig humor.

Mia Guldhammer: Sang
Morten Musicus: Hakkebræt,  
citton, sang
Jonas Lindh: Basun, kor
David Mondrup: Beats, sounds, 
elektronik, kor

04.04 ÅBEN SCENE v/ REILLYS´S REBELS

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

RøGFRIE KONCERTER  Tobaksrygning er ikke tilladt i forbindelse med koncerterne.

ENTRÉPRISER er fx. angivet som 80/120/U25: 50, hvilket angiver, at det koster 
kr. 80 for medlemmer, kr. 120 for andre. Er du under 25 år, kan du nu komme ind til 
koncerter hos Folk for Folk for 50 kr. (med mindre andet er angivet), og du behøver 
ikke at melde dig ind - men du må godt. 

Reilly`s Rebels spiller irsk folkemusik og består af 
Joe Reilly (Whistles, harp, Bodhran, sang), Kjeld Pe-
dersen (violin) , Lars Mathiesen (mandolin, guitar, 
sang) og Torben Mikkelsen (guitar, sang). vi læg-
ger vægt på den autentiske irske tradition med 
både instrumentalnumre og sange, som krydres 
med fortællinger, jokes og anekdoter fra den 
grønne ø. Er du til irsk, så kom og lyt, og er du til 
irsk eller noget andet, så er du velkommen til en 
tur på scenen.

11.04 BALKAN BASTERDS

18.04 LYSTHUSET  
velkommen i Lysthuset, hvor der diskes op 
med vellystige viser og vovede vitser. To 
kvinder + en mand spiller og synger traditio-
nelle sange, der fejrer sex, sanselighed og 
sjofelheder, krydret med velskrevne kompo-
sitioner, som endnu ikke er bukket under for 
ny-puritanernes kolde afvaskninger.
Et par muntre historier eller frække vitser fra 
folkedybet går vi heller ikke af vejen for. 
Man kan selvfølgelig mene, at der er sex nok 
i det offentlige rum, men vi synes egentligt 
ikke, det har noget med erotik at gøre, når 
man ser reklamer med letpåklædte kroppe 
i umagelige stillinger, eller kæmpebryster på 
busserne, der skal få os til at købe nogle, der 
er bedre end dem vi har i forvejen. vores 
sange og fortællinger er frække, de er san-
selige og nogle gange kommer man måske 
tættere på emnet ved at bevæge sig rundt 
om det. Mange af sangene er ret så gamle. 
Det er jo heller ikke ligefrem os der har op-
fundet emnet.

             KL.18 GENERALFORSAMLING 
               KL. 20 ÅBEN SCENE V/ LISBETH REFBJERG             
          

I foråret 2016 blev Åben scene invaderet af 
en topprofessionel svensk sangkvartet, der 
var på gennemrejse. De betog alle de til-
stedeværende, der var helt uforberedte på 
sådan en fantastisk oplevelse. SÅ dem måtte 
vi have fat på igen. Med deres stemmer, der 
mødes i tæt harmoni og i hvirvlende tempo, 
trækker de den traditionelle svenske folke-
musik ud af fortiden og ind i nutiden. En kon-
cert med Kongero, der synger a cappella, 
tager lytteren med på en fabelagtig rejse 
og en omfangsrig skandinavisk folkemusiko-
plevelse. Gruppen blev dannet i 2005 og har 
optrådt mange steder i verden. Deres besøg 
hos os følges op med udgivelse af deres 4. 
album og en tur rundt i Europa og USA.

Arne B ·  vestergade 10 ·  Tlf.:6222 4783

De danser med dig, fester med dig, holder om 
dig, lytter til dig, bekymrer sig om dig, er vilde 
og voldsomme sammen med dig, nyder en 
stille stund og et smukt stykke musik med dig 
og drikker en kold øl med dig bagefter. De ska-
ber altid en fest og en positiv atmosfære, med 
smil på læben og kriller i kroppen. Dans, skrål 
og løssluppen opførsel er tilladt og påskønnet, 
når Balkan Basterds spiller op. Orkesteret be-
står af seks unge musikere fra København, som 
mødtes på MGK i starten af 2012. Repertoiret 
består af en blanding af originalmusik, numre 
fra nutidige bands samt traditionel folkemusik 
fra Balkanområdet. Bandet plukker de mest 
fængende numre ud og giver dem deres helt 
egen lyd. Her findes både vokal- og instrumen-
talnumre i vekslende taktarter, og alting leveres 
med stor energi og kærlighed til musikken.  

Henriette Lund: Sang  
Jørgen Stenbæk: Trompet 
Mathias Harbeck: Altsax 
Mikkel Oldrup: Harmonika 
Elias Eliasen: Sousafon 
Simon Klejnstrup: Trommer

25.04 HARMONIVOGNENHArMonivognen         
En gang om året drager de af sted til 
en udvalgt destination her i landet, hvor 
de med hængekøjer, soveposer og en 
trækvogn fuld af instrumenter, optræ-
der med deres humørsmittende musik 
og sang. De spiller for folk og fæ, for 
køer og hunde, for mad på fine restau-
ranter og for en skarp på de skumleste 
værtshuse. De giver én en uforglemme-
lig, uforudsigelig aften med historier fra 
7 år på landevejen, selvskrevne flotte 
4-stemmige sange. En folkelig koncert i 
øjenhøjde. Alle fire har lokale rødder og 
er uddannet på Den Frie Lærerskole i 
Ollerup. Det folkelige og stemningsfulde 
kommer til udtryk i musikken. Muntre vi-
ser – kendte som selvskrevne – er deres 
varemærke. 

Et af de mest vitale, græsrodsagtige og anarkistiske orkestre på den danske musik- 
scene. Der er røre i grøden! Liv og glade dage. Mallebrok er et nyt dansk elektrofonisk 
folkemusikorkester. Alle medlemmerne i Mallebrok er aktive musikere på den danske 
folke-, middelalder-, jazz- og elektronikascene. Samarbejdet i Mallebrok har sit ud-
spring i deres fælles kærlighed til den nordiske folketone og ønsket om at præsentere 
denne musik på nye nutidsrelevante måder. Mallebrok lyder som ingen andre med 
den specielle instrumentering og kraftfulde vokal. Du kommer rundt i hele registret, når 
du er til koncert med Mallebrok. Kom og bliv glad! Entré: 80/120/U25: 50 

Entré: 80/120/U25: 50 
 

Entré: 20 for ikke optrædende 
 

Entré: 100/140/U25: 50 
 

Lisbeth Refbjerg, sangerinde og guitarist, by-
der velkommen til Åben scene. Lisbeth er 
kendt fra Svendborgbands som Rustik, Riber, 
Reese & Refbjerg samt Banda Nuevo. Scenen 
er åben for dig, der vil give et nummer, og du 
kan også få musikalsk ledsagelse fra Lisbeth. 
Kom til en hyggelig aften, hvor nogle af Lis-
beths musikalske venner også vil bidrage til 
aftenens musikprogram. 

02.05

Mette Kathrine Jensen:  
Rigsspillemand, harmonika, sang
Josefine Ottesen: Sang 
Jan Schønemann: Guitar, sang

Entré: 80/120/U25: 50 

09.05 KONGERO (SWE)HA       

Martin Spens: Guitar, sav, sang
Torkild Fonnesbæk: Violin, guitar, sang
Jens Hell-Lindgren: Percussion, guitar,  
melodika, sang
Niels-Christian E. Christiansen: Guitar, sang Entré: 80/120/U25: 50 

 

Entré: 80/120/U25: 50 
 

Lotta Andersson, Emma Björling,  
Anna Larsson, Anna Wilkenius  
– A cappella

Tandlæge Susanne Dalum ·  Skt. Nicolai Gade 9 ·  Tlf.:6221 5757 
Svendborg Akupunktur Klinik ·  Kogtvedvej 53 ·  Tlf.:6220 3052
Bloms Vinhandel ·  Klosterplads 5A ·  Tlf.:6220 3020

Entré: 20 for ikke optrædende 
 

Nybolig Domicil Svendborg ·  vestergade 165 ·  www.nybolig.dk

21.03 MALLEBROK

 
 
 

      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 / vIP-KORT -  Firma eller privat
I stedet for et almindeligt medlemskab kan du blive SPONSOR. Du får et vIP-kort, der 
også gælder som medlemskort, og 2 personer kan komme gratis ind, ligesom dit firma 
bliver nævnt i vores program og på vores hjemmeside. Det koster kr. 2000 inkl. moms 
for et år. 
Du kan også som privatperson få et vIP-kort, som gælder for et år med adgang for 1 
person. Det koster kr. 1000 incl. moms og medlemskab.

Ovennævnte giver adgang til alle Folk for Folks arrangementer på Arne B.
Kontakt kassereren på folkforfolk@gmail.com eller telefon 40 35 35 57.

HONORARSTøTTE  Honorarstøtte modtages fra Svendborg Kommune·og              
Kunstrådets Musikudvalg.  

BESTYRELSE - BOOKING - MEDHJÆLPERE
Jens Holgersen, formand                bassist@jensholgersen.dk           2423 7043 
Birthe Wahlstrøm, næstformand         birthewahlstroem@gmail.com   2690 3872 
Fin Thygesen, kasserer                thygesen.fin@gmail.com      4035 3557
Se øvrig bestyrelse og medhjælpere på vores hjemmeside www.folkforfolk.dk
Booking for musikere:  
Send oplysninger og link til video til: folkforfolk@gmail.com

Per Worm: Guitar, sang
Tomas Raae: Bas


