
 

 

Den 23. oktober 2020 kl. 19.30 spiller Gangspil op til dans.  

Gangspil er Kristian Bugge og Sonnich Lydom. De er garanter for en 

underholdende og varieret rejse gennem den danske folkemusik. Disse livlige 

musikere byder på gamle dansemelodier fra hvert hjørne af landet. Vi besøger 

egne som øerne Læsø og Fanø, samt Thy og København. Forvent alt fra vilde 

polkaer og jigs til lyriske valse, fejende reels og glade hopsaer samt de smukke 

Sønderhoningmelodier fra Fanøs berømte musiktradition. En uforglemmelig 

musikalsk rejse krydret med humor og historier fra deres mange år på 

landevejen. Med udgangspunkt i de mange års arbejde med den traditionelle 

danske musik, tilegnet i samspillet med de gamle traditionsbærere, eller fundet i 

gamle nodebøger, tager musikken jer med et nyt sted hen. 

 

Folkemusiklauget Fynboerne spiller op til dans i Frølageret i 

Kulturmaskinen den sidste onsdag i januar, februar, marts, april, maj, 

september, oktober, november kl. 19-21.45.  Gratis entré. 

Yderligere oplysninger om arrangementer www.fynboerne.dk  

formand Poul Strunk  41 60 99 39    

poul.strunk@gmail.com 

 

 

BALLER I FRØLAGERET I KULTURMASKINEN, 

Farvergården 7 i Odense. Musik fra alle egne af Danmark til og fra alle 

generationer er støttet af Odense Kommune - Odense Musikudvalg og Statens 

Kunstfond - Projektstøtteudvalget for Musik. Entré 100 kr. Dog kun 50 kr. for 

medlemmer af Folkemusiklauget Fynboerne, elever og lærere på Skibhus 

17:48, folk med tilknytning til Grønland og unge under 25 år. 

. 

Fredag den 7. februar 2020 kl. 19.30  i  Frølageret i Kulturmaskinen kommer 

Nathasja  Vosgerau Hansen og Nanna Smidt. To unge folkemusikere spiller op 

til bal. Nathasja og Nanna spiller i gruppen FUG, der er et ungt dansk balband, 

der er kendt for sit raske tempo og energiske groove.  

          

http://www.fynboerne.dk/
mailto:poul.strunk@gmail.com


 

Onsdag den 8. april 2020 kl. 19.30 spiller Heebøll & Vinther en god blanding af 
nykomponeret dansemusik og traditionel dansemusik fra bl.a. Thy, Læsø og 
Vestjylland. De har sammen udviklet og forfinet deres dansespil, i denne duo, 
siden 2001. De er begge uddannede fra konservatoriets folkemusiklinje og har 
desuden, fødderne solidt plantet i den danske folkemusiktradition, med et 
brændende hjerte og respekt for traditionen og stor glæde og lyst til 
videreudvikling. Der er garanti for et godt bal med kræs til øret og brændstof til 
benene! Kristine Heebøll, violin. Jesper Vinther, harmonika 

 

Torsdag den 7. maj 2020 kl. 19.30 spiller Hedeselskabet op til bal, så glæd 

jer til en aften med dejlig dansemusik fra Vestjylland. Steen Jagd Andersen 

(violin) har spillet livet igennem. Blandt hans inspirationskilder er især Thomas 

Thomsen. Steen er også meget efterspurgt som underviser. Jeppe Nørgaard 

spiller violin med den ballast, som et mangeårigt sammenspil med spillemænd 

som Evald Thomsen, Viggo Gade og Børge Christensen har givet ham. Vagn 

Dahl Hansen sidder bag klaveret og på skuldrene af den tradition, han har været 

så heldig at være dumpet ned i siden starten af 1970'erne.  

Vi kan kun opfordre: Kom, lyt og bliv glad! Eller endnu bedre: Kom, lyt, dans og 

bliv glad! Å de’ er wal æ’ så ring’ ! 

 

Fredag den 18. september 2020 kl. 19.30 spiller  Rannok op til bal.  

 Rannok er kendt for deres intense drive og unikke samspil. De spiller dansk 

traditionel og kontemporær folkemusik med inspirationen fra de gamle 

spillemandsmelodier.  Musikken tilføjes et moderne touch med nye 

kompositioner og spændende arrangementer, hvor violin og klaver svæver ud 

og ind imellem hinanden.  Forvent alt fra råswingende polkaer til stemningsfyldte 

ballader og varmhjertede valse, der taler både til hjertet og til fødderne, så 

publikum kommer op af stolene. Duoen er en prisvindende duo i international 

topklasse og består af to yderst kompetente musikere. 

 Violinisten Michael Graubæk blev udnævnt som dansk rigsspillemand i 2014 og 

pianisten Theis Langlands har modtaget adskillige priser ved DMA Folk. 

Sammen har de spillet utallige koncerter i ind- og udland. 

 


