
Nørrebro spilletræf 2007 
 

FREDAG D. 16. MARTS 
Knorifas  
Dansemusik af høj klasse - det er det, Knorifas står 
for. Mette Kathrine Jensen spiller harmonika med 
det liv og den energi, som ungdom og gå-på-mod 
står for. Jeppe Nørgaard spiller violin med den 
ballast, som et mangeårigt sammenspil med 
spillemænd som Evald Thomsen, Viggo Gade og 
Børge Christensen 
har givet ham. Og 
Vagn Dahl Hansen 
sidder bag klaveret 
på skuldrene af den 
tradition, han har 
været så heldig at 
være dumpet ned i 
siden starten af 
1970'erne. 
 

Reine, Ylva og Lars-Togny. 
Lars-Togny Larsson: violin, Ylva Svenonius: violin, 
Reine Steen: violin 
Swingende dansemusik med rødder i den skånske 
spillemandstradition. 
 

Strøgorkestret 
Per Darger: violin, Lone Nielsen: violin, Karen 
Andersen: Kontrabas, Poul Henriksen: Guitar 

 

Når Strøgorkestret spiller op til bal er det altid lytte 
og dansevenlig folkemusik fra Skandinavien og 
altid i deres egen swingende stil. Der er lagt i 
brændeovnen til både fyrige fællesdanse og varme 
vintervalse 

 

Mølja 
Pelle Lindström, Matte Liegnell, Bengt 
Wickman”Bellman”, Peter Nicolaisen og Anders 
Hofset 
Opdaterede skæmteviser i ”gammaldans”-stil. 
Spiller også søndag aften på Café Bartof 
 

Rimmen 
Tammes Menne: Nøgleharpe, S-Togny Larøren 
Klebak: Violin, nordisk sækkepibe, Irene W. Stage: 
Harmonika, Steen Melson: Tværfløjte, guitar  
 

 
 
Vi tilstræber god dansk spillemandsmusik til dans. 
Vi er sammenspillet i den vestjyske tradition, men 
spiller også dansemusik fra 1700-tallet. Et par 
selvkomponerede numre og måske et par svenske 
kan snige sig ind.  
 
Vanløse Almindelige Danseorkester 
Arne Gottlieb: Violin, bratsch, diatonisk harmonika. 
Arne Fribo: Violin, guitar, bas. Carsten Schou: 
Harmonika, mundharmonika, bas  
 

 
 

Vi spiller nordisk spillemandsmusik med hang til 
det svenske, og allerbedst er det, når der danses 
til. 
Vi kan finde på pludselig at bryde ud i sang. 
 

 

Sara & Maja 
Sara Dyberg: violin, sang, Maja Linde Christensen: 
violin, bratsch, sang 
Dybt i de svenske skove langt væk fra alt og alting ligger en 
by der hedder Malung. Der mødtes Sara og Maja for fire år 
siden på Malungs folkhögskola til et intensivt år med svensk 
folkemusik. 
Nu er de sammen igen i København og prøver for fuld sving at 
indføre svenske skovtilstande i det københavnske. Så 
mærker du en dag mos under dine fødder og hører vinden 
hviske med skæve toner, er det dem der er på spil. 
 

LØRDAG D. 17. MARTS: 
Folkets Hus’ Spillefolk  
Folkets Hus Spillefolk er en blandet flok. 
Vi afholder vores eget månedlige bal, "Ramslag", 
og Nørrebro Spilletræf. Vi spiller med en levende 
smittende dansepuls til næsten alle traditionelle 
danse i Norden.  
Vores spilleglæde kan høres! 
 

 
Nordfolk  
Desirée Ginnerup: Dans, Frederik Pustelnik: Dans, 
sang, Mette Lukasiewicz: Dans, Carsten Jørgensen: 
Dans, sang, Astrid Pørtner Nielsen: Violin, Nicolaj 
Wamberg: Bas, Rasmus Nielsen: Violin, Kristian 
Luis: Guitar  
Bemærk: Nordfolk optræder med dans og spil, 
siden hen spiller de til dans! 

 

 



Lustspel  
Lustspel (LUnds STudenters SPELmanslag) spiller 
musik fra hele Sverige. Spelmanslaget har et 
varieret program med alt fra hvirvlende polskaer til 
smæktende valse. Undertiden er musikken 
arrangeret, undertiden ikke, men det swinger altid. 
2006 blev Lustspel kåret til verdens bedste 
Studentspelmanslaved VM i Linköping.  
 

 
 

Baltic Crossing  
Traditionel og ny folkemusik fra Finland, England, 
Sverige og Danmark, fremført i nutidige, 
hårdtslående arrangementer. Rigtig festmusik som 
det er svært at sidde stille til! De unge, højaktive 
musikere har i år allerede spillet i både England og 
Finland, og til 
sommer har 
de koncerter 
planlagte i 
både Norge, 
Sverige og 
Danmark.  
 
 
Gruppen medvirkede desuden på Kristian Bugges 
debut cd, som modtog to priser ved Danish Music  
Award – folk sidste år.  
 
Andy May (GB): northumbrian pipes og klaver, 
Antti Järvelä (FI): violin og mandolin/banjo, 
Kristian Bugge (DK): violin, Ian Stephenson (GB): 
guitar og torader  
 
Spiller også søndag eftermiddag i Folkets Hus. 

 
 
 

Chokladfabriken  
Alva Bosdottir    Fiol, Sven Midgren     Altfiol & Fiol 
Ale Carr Gitarr/Bouzouki, Olle Ekman Elbas 
Dan Karlsson Sopran-, tenor- & altblockflöjt 

  
 

Chokladfabriken är en nybildad kvintett som består 
av fem skånska ungdomar. Med fötterna djupt i 
den skånska myllan och huvudet nyfiket blickande 
bortåt horisonten strävar gruppen efter att skapa 
kreativa arrangemang och har en lagom respektfull 
inställning till originalmelodier och tradition. Tungt 
komp blandas med lätta flöjtslingor och i centrum 
står tight och svängigt stämspel på två fioler. 
 

Virelai 
Virelai arbejder med de nordiske og europæiske 
musiks rødder, den folkelige middelalder. 
Musikkens kompositioner og lyd, spillet på de 
gamle instrumenter, vækker noget genkendeligt i 
folk, noget vi har til fælles. Navnet Virelai er et 
oldfransk navn for skønheden ved musik, dans og 
poesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Seeberg (DK): Skalmeje, fløjter, jødeharper, 
bratsch, perkussion og sang, Anna Katrin Egilstrød 
(Færøerne): Sang, fløjter, skalmeje, davul, 
tambourine, og perkussion, Juan Pino 
(Schweiz/Ecuador): Davul, darbouka, tombak, 
dulcimer, perkussion og sang.  

 
 

The Barking Bulldogs  
B.B spiller glad og livlig traditionel Oldtime- 
Stringband musik. Meget velegnet til squaredance. 
Prøv selv... Yee 
haaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne-Marie Kanne: Fiddle, Erik Aagaard Hansen: 
Fiddle, Axel Kanne: Bas, Jens Søndergaard: Guitar, 
Walter Schliewe: banjo 
 

Selsølåter  
Musik fra bredden af Selsø. Polka, vals og hopsa - 
og dertil overraskende mange polskaer. 
Bjarne Lund-Jensen: violin, Karen Brodersen:violin, 
Svend-Erik Pedersen: violin, Simon Andersen: 
guitar, Steen Dahl Pedersen: bas 
 

SØNDAG D. 18. MARTS 
Baltic Crossing 
Spektakel 

Spektakel spiller glad festlig spillemandsmusik til 
dans – især efter Evald Thomsen. 
 
Kristian Bugge: Violin, Hans Jørgen Christensen: 
Violin, Jes Kroman: Violin, Christopher Davis Mack: 
Violin/kontrabas, Maja Linde Christensen: Violin  
Mette Kathrine Jensen: Harmonika. 
 

Folkets Hus’ Spillefolk spiller til kl 18. 


