
   

   

  
 

 

Väsen er noget helt for sig selv. Deres unikke lyd hensætter en 
til de store svenske skove, hvor troldtøj og godtfolk danser i de 
lyse, nordiske sommernætter. Det er helt igennem magisk. 
 
Denne magi skabes af tre dygtige musikere, Olov Johansson 
på nyckelharpe, Roger Tallroth, 12-strenget guitar og Mikael 
Marin på viola. Olov og Mikael begyndte at spille sammen 
som teenagere. Og de lærte efterhånden en del af ældre folke-
musikere, der boede rundt omkring i Uppland. I 1989 mødte 
de Roger Tallroth på et folkemusiktræf i Norge. Og de fandt 
efterhånden ud af, de skulle spille sammen. 
 
Som sådan er en nyckelharpe og en violin en meget traditionel 
sammensætning i nordisk folkemusik; men Roger gav det med 
sin unikke guitarstil et nyskabende rytmisk tvist, der gav ban-
det tilhængere blandt et yngre publikum. Således har deres 
musik solide rødder i den svenske musiktradition; men de la-
der sig inspirere af  både rock, jazz og klassisk musik. 
 
Vi kan se frem til en magisk og spændende koncertaften med 
Väsen den 27. marts 2020. 

Værd at vide om klubben: 
Vi er en folkemusikklub, der arrangerer 
ca. 9 koncerter om året. 
Vi er en medlemsforening, men medlemskabet er gratis. 
Du kan blive medlem af Haslev Folk Club i forbindelse med 
billetbestilling, eller når du kommer til en koncert. 
 
Besøg vores hjemmeside på: 
 

www.haslev-folk-club.dk 

 Program 
     Forår 
     2020  
Fredag den 17. januar 
      Mia Guldhammer og Morten Alfred Høirup 
 

Lørdag den 8. februar  
Oysterband 

OBS!! Denne koncert afholdes på KULTUNARIET, Søn-
dergade 12, 4690 Haslev 
 

Fredag den 13. marts 
Other Roads 
 
Fredag den 27. marts 
Väsen 

 
    Fredag den 24. april  
    Bente Kure og Leif Ernstsen 
 

Alle koncerterne afholdes på: 
Haslev Bibliotek i den store sal i kælderen. 
Koncerterne begynder kl 2000 

Til koncerterne åbnes dørene kl. 1930 

Billetter kan bestilles på vores hjemmeside: 
 

www.haslev-folk-club.dk   eller på tlf. 20 65 40 33  
 

Børn under 14 år ifølge med voksne: gratis 
 

Som noget nyt er det nu mulig at købe billet 
via de enkelte koncerter på hjemmesiden, der 
er hvert sted link til [Place2book] Billetpris:             kr. 180  

Väsen 
 
Fredag den 27. marts kl. 20.00  

Bente Kure og Leif Ernstsen 
 
Fredag den 24. april kl. 20.00 

Bente Kure og Leif Ernstsen turde også være 
kendte navne for de fleste af klubbens medlem-
mer. De har igennem mange år sat vigtige af-
tryk på det danske folkemusikliv, hvad end 
man så kalder det folkemusik eller viser.  
Leif er en af landets ypperste harmonikatrold-

mænd – og vel at mærke en af dem, der kan få harmonikaen til at 
lyde som det spændende instrument, Den faktisk er. Bente har 
gennem årene leveret en masse gode sange med livskloge tekster. 
Endvidere er de kendte for deres fortolkninger af Jeppe Åkjærs 
sange. 
Især Leif er efterspurgt for sin musikalitet. Sådan er han også del 
af Paddy Doyles og har tidligere været en del af FolkZone og Bell-
PepperBoys. 
Både Bente og Leif deler venligt ud af deres kunnen, idet de er 
aktive som undervisere: Bente holder sangskriverkurser, Leif giver 
kurser i performance og i harmonikaspil i mange varianter 
Vi kan se frem til en aften med vid og bid, med holdning og lune.  

Billetpris:             kr. 180  

http://www.haslev-folk-club.dk
http://www.haslev-folk-club.dk


   

   

   

Mia Guldhammer 
og Morten Alfred 
Høirup er en ny 
konstellation i 
dansk folkemusik. 
En af deres første 
offentlige koncerter 
fandt sted sidste 
sommer på Musik 
Over Præstø Fjord. 
De står for deres 
helt egen genre, der 
kendetegnes af eviggyldige historier i enkle og gennemslags-
kraftige arrangementer – stemme og guitar – og så lige Mias 
sære shruti box – et instrument, der ligner en blanding mellem 
en harmonika og et bord-orgel. Der er sange af mange forskelli-
ge slags og fra mange forskellige perioder. Der er sange om 
flotte og eventyrlystne søfolk, soldater og kongesønner, og om 
dejlige og forelskede sømandsenker, bondepiger og elverdron-
ninger. Der er glade sange og lystige skæmteviser, men der er 
også mere inderlige sange med beretninger om svigt, længsel og 
evig kærlighed. 
Mia slår også sine triller sammen med Virelai, hvor hun med 
teatralsk nerve foredrager folkeviser og middelalderlige sange. 
Endvidere er hun med i folktronica-bandet Mallebrok og det 
dansk-svensk-franske band Nøkken.  
Morten Alfred har slået sine folder i alle mulige musikalske 
sammenhænge: med sin far, Finn Alfred Larsen, med Kristian 
Bugge og Mette Katrine Jensen Stærk, med Ruthie Dornfeld – 
de tre sidste har fornøjet os fra denne scene. Haugaard & Høi-
rup, Himmerland og Gangspil står også på hans CV, ligesom 
hanbl.a. også kan skrive organisator, musikjournalist, podcaster 
og komponist på sit visitkort. 

Det er nær-
mest unød-
vendigt at 
præsentere 
Oysterband, 
for de fleste 
klubmed-
lemmer og 
de fleste 
folkemusik-

interesserede kender bandet rigtig godt og holder af dem for 
deres iørefaldende sange båret frem af deres velsyngende og 
karismatiske forsanger John Jones. 
Det populære band, der har rødder i Kent, har været aktive 
siden 1976, har selvfølgelig haft en del udskiftninger blandt 
medlemmerne; men de gennemgående medlemmer har ud 
over John Jones været guitaristen Alan Prosser og Ian Telfer, 
violin, concertina, keyboards. Det nuværende setup tæller 
også Dill Davis på trommer, Al Scott på bas og mandolin og 
Adrian Oxaal på cello.  
Oysterband har utallige udgivelser bag sig, ligesom de har 
turneret i talløse lande. Deres turne- og koncertkalender er 
stadig fuldt booket, senest har de i oktober og november ’19, 
som ofte før, turneret England tyndt sammen med June Tabor. 
Forvent en aften med gode genhør, men også med nyere san-
ge, men for alles vedkommende med vellyd.  
 
OBS!! Denne koncert afholdes på KULTUNARIET, Sønder-
gade 12, 4690 Haslev. 
Billetter skal købes og betales på forhånd. Dette kan ske ved 
vores koncert den 17. januar eller via place2book (se link på 
vores hjemmeside). 
 

Trioen Other Roads nyder også stor popularitet her i Haslev 
Folk Club. Og det er med rette: man får nemlig de bedste in-
gredienser til en god koncertoplevelse: Flotte sange, fine vo-
kalharmonier, dygtige instrumentalister og masser af god stem-
ning.   
Engelske Pete Abbott med den smukke stemme rejste i mange 
år rundt med den navnkundige sanger John Wright og har en 
forkærlighed for ballader og stille eftertænksomme sange. Han 

er forsanger i Other Roads, spiller en glimrende guitar og har 
skrevet mange af trioens sange. 
Skotske Gregor Borland spiller violin, mandolin og basguitar. 
Han fører naturligvis an, når trioen fyrer de lynhurtige instru-
mentalnumre af, men han evner også at smyge de flotteste vio-
lintoner om de stille sange. 
Multiinstrumentalisten Dave Walmisley voksede op i Zimbab-
we og kom først til England som 17-årig. Læg næsten et hvil-
ket som helst instrument i hænderne på ham, og han vil kunne 
betjene det uden problemer. Ved koncerterne trakterer han dog 
først og fremmest bouzouki og guitar. Dave Walmisley er også 
en glimrende sangskriver og er desuden hovedmanden bag 
trioens flotte vokalharmonier. 

Billetpris:              kr. 150 

Mia Guldhammer og  
  Morten Alfred Høirup 
 
Fredag den 17. januar kl. 20.00 

Oysterband 
 
Lørdag den 8. februar kl. 20.00 

Billetpris:              kr. 200 

Other Roads 
 
Fredag den 13. marts kl. 20.00 

Billetpris:     kr. 180 


