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Tingluti Prisen
- En ny folkemusikpris stiftet af Tingluti Publikationsfond i dirigent og docent Ejnar
Kampps ånd.
Tingluti Prisen er på 10.000 kr. og bliver uddelt som en anerkendelse til en person, eller som i dette
tilfælde til en initiativgruppe, som gennem sit virke inspirerer til og igangsætter folkemusikalske
udfoldelser i Danmark.
I over 40 år har Tingluti Publikationsfond gennem Tingluti Forlag udsendt folkemusikalsk materiale
til musikpædagogisk arbejde med børn og unge, materiale som er kendt blandt brugere over hele
landet.
Idéen til Tingluti Publikationsfond opstod hos musikpædagog, docent Ejnar Kampp. Kampp
virkede fra 1952 som dirigent og inspirator for Tingluti Ensemblet, et ensemble som i årenes løb har
optrådt med folkemusik og dans for hundredetusinder mennesker overalt i Europa, men han
inspirerede også mange, mange mennesker rundt om i Danmark til at gå i gang med lokale kor og
danse-grupper.
Af de mest kendte Tingluti-udgivelser må nævnes ”Rend og Hop med sang og spil”, en samling af
100 folkemelodier og danse fra mange lande, samlet og bearbejdet af musikpædagog og spillemand
Fin Alfred Larsen og Ejnar Kampp. Nævnes må også den meget populære progressive guitar skole
”Spil bare løs”, samlet og redigeret af Ebbe Nielsen. De omtalte udgivelser har solgt mere end
800.000 eksemplarer og findes i private hjem og på uddannelsesinstitutioner over det ganske land.

Tinglutiprisens modtagere 2009
Tingluti Prisen indstiftedes kort efter at Ejnar Kampp døde 12.1.2007, og uddeles altså i 2009 for 1.
Gang. Det sker i forbindelse med Nørrebro Spilletræf som finder sted fredag, lørdag og søndag d.
13, 14, 15 marts i Tinglutis lokaler i Kulturhus Valhalsgade 4. (fredag og lørdag) og i Folkets
Hus i Stengade 50 på Nørrebro i København (søndag). Træffet byder på jamsessions, bal og
koncerter med unge fremstormende solister og orkestre, såvel som ældre mesterspillefolk og deres
venner fra den danske og den svenske folkemusikscene.
Tingluti Prisen tildeles den initiativgruppe fra Folkets Hus Spillefolk som står bag Nørrebro
Spilletræf, som en anerkendelse af at de i år for 29. gang bruger tid og kraft til at organisere tre
festlige dage med folkemusik og dans på en levende måde. Helt i Ejnar Kampp’s ånd, har Folkets Hus
Spillefolk og Initiativgruppen for 29. gang vist at den folkelige musik er nutidig, og at den med kraft
og livsglæde kan engagere såvel unge som gamle, amatører som professionelle i København og
omegn.
Tingluti Prisen vil bliver overrakt af formanden for Tingluti Publikationsfond, Ole Jungshoved,
og bestyrelsesmedlem, Fin Alfred Larsen, på Nørrebro Spilletræf lørdag 14. Marts 2009 kl.
22:00 i Kulturhus Valhalsgade 4. på Nørrebro. Venligst:

Tingluti Publikationsfond v/Ole Jungshoved, tlf. 4016 1536 eller e-mail: jungshoved@mail.dk,
Fin Alfred Larsen, tlf. 2162 2258 eller e-mail finalfred@mail.dk, Relevante links: Tingluti:
www.tingluti.dk, Nørrebro Spilletræf: www.spillefolk.dk

