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4PRAKTISKE OPLYSNINGER 
TIL SPILLETRÆFFET
Mad og drikke fredag og lørdag:

Diverse drikkevarer, kaffe/te og sandwiches kan købes.
Aftensmad: 

Billetter til middagen lørdag aften kl. 18.00 
kan købes ved indgangen for 30 kr. pr. person. 

Natmad: 
Serveres fredag og lørdag kl. 02.00  

for  30 kr. pr. person.
Søndag: 

Kaffe, te og kage står fremme i Folkets Hus. 
Betaling kan lægges i kaffebøsserne.

Nærmere oplysninger:
Christina Jørgensen  Tlf.: 44 84 22 67 
Mail: christina.joergensen@get2net.dk

Jens Søndergård   Tlf.: 35 26 49 89
Mail: punder@privat.dk
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www.folketshus.dk

Lidt om Folkets Hus
Huset og parken er et fristed på Nørrebro og 

rammen om mange aktiviteter, ikke mindst folkemusik
og -dans. Al entré i huset er gratis og alle er velkomne,

men vi ta’r med kyshånd imod frivillige bidrag, 
som bl.a. skal dække vores dejligt fjernvarme-
opvarmede lokaler. Der er ingen ansatte og 
ingen ledere. Vi er fælles om husets drift.

Øveaften:
Hver onsdag aften mødes vi i caféen i Folkets Hus, 

hvor vi spiller på livet løs. Har du lyst til at spille 
sammen med os, så mød op klokken 20.

Ramslag
Den anden fredag i hver måned er der fællesspisning 
fra kl. 19.00 (tag en ret med til fællesbordet). Folkets
Hus Spillefolk spiller op til dans kl. 20 til 21, derefter

spiller en inviteret gruppe, og aftenen sluttes 
af med fællesspil.

www.folketshus.dk
Her finder du en af Danmarks største online nodesam-

linger med folkemusik, samt en kalender og andre
oplysninger om Folkets Hus Spillefolk. Hjemmesiden

bliver hele tiden udvidet og forbedret. 
Bidrag gerne med dine egne indslag.

Folkets Hus • Stengade 50 
2200 Nørrebro 



Fredag d. 12. marts kl. 20-??
Valhalsgade 4. 2200 N

Entré 100,-
Unge under 23 år gratis entré

Store sal
20.00 De Fries & D. Beck
21.30 Ransäter All Stars
23.15 Flor
00.45 7 op
02.00 Fællesspil og natmad

Caféen
20.30 Laif & Ninni Carr
21.45 Sussie B. Nielsen 
23.00 Jeanette Eriksson
00.15 BOA

PROGRAM
Lørdag d. 13. marts kl. 20-??

Valhalsgade 4. 2200 N
Entré 100,-

Unge under 23 år gratis entré

Store sal
20.00 Folkets Hus spillefolk
21.30 Nätt o Jämt
23.15 MC Andersen
00.45 Pelle Lindström m. venner
02.00 Fællesspil og natmad

Caféen
20.30 Maja m. venner
21.45 Markamot  
23.00 Tårvalsen
00.15 Danish Cape Breton All Stars

Lørdag d. 13. marts kl. 15-17 
Workshops 

Det koster 20 kr. at deltage
Guitar workshop 
med Sigurd Hockings fra gruppen MC Andersen.
Sigurd er studerende på folkemusiklinjen ved konser-
vatoriet i Odense.
Harmonika workshop 
Gå ikke glip af denne enestende chance for at lære
fiduser fra Anders Larsson. Svensk mester i Harmonika,
-indendørs! 

Violin workshop
Christian Bugge, et af de unge talenter fra musikkon-
servatoriet vil lære et par danske folkemelodier ud. 

Danse workshop
Gruppen Nätt  O Jämt vil lære os at danse 
slängpolska til deres egen dejlige musik.

Søndag d. 14. marts kl. 15-18
Folkets Hus. Stengade 50

Fri entré
15.00 Edda
16.00 MC Andersen
17.00 Folkets Hus Spillefolk

Søndag d. 14. marts kl. 21-01
Café Bartof

Nrd. Fasanvej 46. 2000 F
Fri entré

Markamot • Pelle Lindström • Joakim Friis-Holm
Leif Monnerup m. venner 

og flere andre



Folkets Hus Spillefolk
Folkets Hus Spillefolk er et måske ikke helt tilfældigt sammenrend af spillefolk. I årevis har en gruppe spillem/k
spillet sammen i caféen i Folkets Hus, ved stævner og ved udespil, i ferier og på udflugter .
Stemningen i a-kassen har sin del af æren for, at vi tilmed selv synes det swinger og klinger. Vi spiller sammen så
godt vi kan. Vi spiller så ofte vi kan. Vi swinger med danserne.
Melodierne finder vi overalt i Norden, og vi synes det er herligt at spille til bal. Instrumenteringen er afvekslende
og når Folkets Hus-ånden er over os er vi uimodståelige. Ved træffet spiller vi under ledelse af Asger Bjerg.

Velkommen til 
Folkets Hus Spilletræf 2004

For 24. gang holder Folkets Hus spilletræf, 
med folkemusik på mange måder og med masser af muligheder for dans,

buskspil og hyggeligt samvær. Der vil som sædvanligt være en bred 
vifte af musik fra Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Irland, 

og med inspiration hentet fra mange andre lande.

Lisa Tidman “TRÆF 2004 KOMPONIST” Tillykke!

Leif Monnerup med venner

Udftra Ludvig Holbergs forfatter-
skab har Leif sammensat et pro-
gram med barokke sange i skarp
og morsom form, indledt med
fornøjelige kommentarer der fører
Holberg ind i vor tid. 

Spiller svensk folkemusik sjælfuldt
og medrivende. Specielt polskaer
med mange fine nuancer.
Musikken er fra området omkring
Östergötland og Jämtland. 
Vidunderlig dansemusik med en
god puls og samtidig meget lyt-
tevenligt. 
• Lars Fredriksson - violin
• Ylva Persson - fløjter, violin
• Kerstin Ingels - zitar
• Stefan Öberg - harmonika

Nätt o Jämt

Joakim Friis-Holm

Ransäter All Stars

Spillefolk m/k som vi har truffet
ved Klarälven, så der er dømt
polska af høj kvalitet, og ikke
mindst Värmlandspolska, dan- 
semusik for de polskatrængende. 
• Sigurd Hockings - guitar
• Sofia Eriksson - violin
• Sonny Blom - bouzouki
• M.fl.

VVaallhhaallssppoollsskkaa
Lisa Tidman
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Lisa skriver bl.a.: Valhal er den gyldne sal hvor de gamle guder og udvalgte mennesker samledes til
hæmningsløs fest med lækker mad, herlig mjød og selvfølgelig en masse god musik. Altsammen
overvåget af kong Odins to ravne. Så det er ganske passende at træffet holdes i Valhalsgade.
Valhalspolska danses som slängpolska i let gyngende totakt, og spilles i jævn puls.

Endelig er det lykkedes at få kro-
fatter fra Café Bartof til at gi’ et par
irske solonumre på harpen.



Duoen de Fries og D. Beck har
eksisteret siden efteråret 2001,
Duoen spiller dansk trad. spille-
mandsmusik på violin og piano.
Repertoiret er hentet først og
fremmest fra materiale Tove har
efter sin far Niels de Fries, men
også melodier fra resten af Jylland
bliver taget under kærlig behand- 
ling. Gæstemusikere vil sikkert
dukke op.
• Tove de Fries - violin
• Malene D. Beck - piano

Jeanette blev riksspelman i skånsk
musik i 2002 da hun var bare 16
år gammel. Energi og glæde
kendetegner hendes spil og at
spille til dans er noget af det hun
holder mest af, -så dans med.

Edda spiller moderne folkemusik
med instrumenter fra hele verden
og med rødderne plantet dybt i
den nordiske tone. Det er det go-
de og det onde der mødes når
Edda spiller trolde og elvere frem
fra skjulet og ud i virkeligheden.
• Bjarke Slot - guitar, mandolin, 

didgeridoo og sang
• Line Felding - cello, fløjte, 

percussion og sang
• Claus Olsen - pauker, 

tingeltangel og sang
• Thomas Bredsdorff

kontrabas, violin og sang

Gruppen “Dobbelt op” har til
denne lejlighed indbudt 3 gæste-
musikere. Der spilles traditionel
dansemusik fra Danmark, Norge
og Sverige - gerne til et gyngende
dansegulv.
• Søren R. Christensen - violin
• Søren Helbo - violin
• Lone Olsen - violin
• Jørgen Jørgensen - harmonika
• Malene Beck - bas
• Emmerik Warburg - fløjte, sax
• Peter Nicolaisen - trommer

Denne troubadur fra Leksand i
Sverige skal nok få det til at rykke i
din indre folkedragt. Pelle er en
værdsat bluesmusiker som turne-
rer flittigt land og rige rundt.
Sammen med hans musikalske
venner bliver en alsidig folke-
musikfusion sat på verdenskortet.

De Fries & D. BeckJeanette Eriksson

Danish Cape Breton All Stars

Edda

Gruppen kommer fra Færøerne.
Markamot betyder
“grænseland/ingenmandsland”.
Musikken tager udgangspunkt i
den færøske sangtradition.
• Janus Trugvason - sang
• Eydun Hansen - guitar
• Finnur Hansen - tinwhistle,

harmonika

Markamot

På træffet vil Laif og Ninni spille
på træskofiol. Fattigrøvsinstru-
mentet som for 100 år siden var
udbredt i Skåne. Så grib chancen
og lyt til dette etniske musik-
fodtøj.
• Laif Carr Olsen - træskoviolin
• Ninni Carr - træskoviolin, violin

Laif og Ninni

Maja er netop vendt hjem fra
Malung i Sverige. Sammen med et
par venner vil hun gi´ nogle smags-
prøver på materialet hun har tileg-
net sig fra de to fiol-profiler Kalle
Almlöf og Jonny Soling.
• Maja Linde Christensen - violin

Maja med venner

Synger irske og gæliske sange. Er
netop aktuel med CD’en “After
the Rain”. På træffet vil Sussie
blive akkompagneret.

Sussie B. Nielsen

Tårvalsen

Pelle Lindström m. venner

7 op

BOA
Irsk/nordisk folkemusik med en
fræk drejning. Inspirationen er
bl.a hentet fra Filarfolket. Måske
dukker der et par gæster op.
• Ole Falkenberg 

sang, violin, mandola
• Britta Thougaard 

sang, violin
• Anders Nielsen 

sang, guitar

Flor er et af de mange bands
der er udsprunget af folke-
musikuddannelsen i Odense.
Flor består af 4 unge, friske og
fyrige fyre, der har spillet sam-
men på kryds og tværs til både
bal og koncert. Gruppen er
spritny, og pønser allerede på
en CD-udgivelse i 2004.
• Christopher D. Maack - violin 
• Henrik Jansberg - violin
• Sigurd Hockings - guitar
• Peter E. Hansen - harmonika

Flor

Alle er studerende ved Musik-
konservatoriet i Odense.
Gruppen har bl.a. spillet i Fin-
land og senest på Højby-
stævnet 2003 hvor de har vist
at de kan levere et supergodt
balprogram.
• Christian Bugge - violin
• Sigurd Hockings - guitar
• Heidi Nuutilainen

kontrabas

MC Andersen

TÅRVALSEN har en fast forankring
i Folkets Hus. Der spilles primært
nordisk dansemusik incl. Finland.
• Søren R. Christensen - violin
• Jan Berger - torader, violin
• Søren Helbo - violin
• Valdemar Andreasen - guitar

En stor tak til de
optrædende der alle

medvirker gratis

Via en nystiftet forening er mu-
sikken fra Cape Breton ved at
finde fodfæste i Danmark. I de
seneste par år har en række
danske spillefolk m/k besøgt
området i Canada. Og vice
versa. Musikken har især sit ud-
spring i den skotske tradition
med tydelig påvirkning fra det
irske. Til musikken kan der dan-
ses square dance og step.
Godbidder for det anglofone
øre.
• Malene "Cape"de Beck - piano
• Jes Kroman - violin m.m.
• M.fl.


