aloplevelse
- en helt særlig festiv

PROGRAM
22.+23.+24.+25. august 2019

Bolero

torsdag kl. 22.00

Visemøllen

fredag kl. 17.00

ADAM HOLMES & THE EMBERS (SCO )
Det er tredje gang, den skotske sanger
og sangskriver Adam Holmes og hans
band The Embers besøger Tønder
Festival, og der er god grund til at glæde
sig til gensynet. 28-årige Adam Holmes
kommer fra Edinburgh, hvor han fra helt
ung var en del af folk-miljøet. Violinen
var hans første instrument, men det blev
guitaren, sangen og sangskrivningen,
der tog over. Debutalbummet “Heirs and
Graces” fra 2014 fik flere anmeldere til
at sammenligne ham med hedengangne
John Martyn, og albummet opnåede
adskillige nomineringer blandt andet ved

The Scots Trad Music Awards. Albummet
blev produceret af legendariske John
Wood, der har stået bag historiske
udgivelser med Sandy Denny, Richard
Thompson og Nick Drake. Siden har
Adam Holmes udgivet to album, “Brighter
Still” (2016) og “Midnight Milk” (2017),
samt EP’en “The Midnight Hour” (2018).
Adam Holmes har også arbejdet sammen
med gruppen Rura, som han optrådte
med på Tønder Festival 2015 og 2016.
Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.adamholmesandtheembers.com
For English – see page 89

Pumpehuset
lørdag kl. 19.45

Telt 1t

lørdag kl. 14.15
"Women's Circle"
(Heidi Talbot)

ARCADE FEAT. HEIDI TALBOT
& ADAM HOLMES (IRL/SCO)
Et nyt spændende samarbejde dukker
op på festivalen, nemlig projektet Arcade med irske Heidi Talbot og skotske
Adam Holmes. Et album produceret af
Louis Abbott fra bandet Admiral Fallow
er på vej, og Arcade skal også ud på
en omfattende turné i Storbritannien
og resten af Europa. Heidi Talbot, som
spillede i Tønder i 2012 med egen
trio, flyttede til New York som 18-årig
og kom senere med i den særdeles
populære gruppe Cherish The Ladies.
Samtidig blomstrede hendes solokarriere, og Heidi Talbot har arbejdet
sammen med navne som Eddie Reader,
Boo Hewerdine, Mark Knopfler og Jerry

Douglas. Samt, ikke at forglemme,
John McCusker, som hun er gift
med. Adam Holmes er en af de yngre
markante stemmer fra Skotland. Han
har sammen med sit band The Embers
besøgt Tønder flere gange og er også
i år på programmet med bandet.
Hans debutalbum ”Heirs and Graces”
fra 2014 fik flere anmeldere til at
sammenligne ham med hedengangne
John Martyn, og albummet opnåede
adskillige nomineringer. Eneste festivalkoncert i Danmark 2019.
heiditalbot.com
adamholmesandtheembers.com
For English – see page 89

Bolero

torsdag kl. 13.00

Telt 2

fredag kl. 17.15

BIRDS OF CHICAGO (USA/CAN)
Klassisk americana kombineret med
elementer fra den globale musikscene
samt en god portion rootsrock. Birds
of Chicago har med det seneste album
“Love in Wartime” (2018) slået fast,
at de har meget at byde på. Birds of
Chicago består af parret Allison Russell,
vokal, guitar, og JT Nero, vokal, guitar.
Allison Russell er fra Canada, og JT
Nero fra midtvesten i USA. De kom
begge fra andre bands og begyndte
det musikalske samarbejde i 2011.
Deres første album, “Birds of Chicago”, udkom i 2012. En optræden på

Folk Alliance i Memphis var et vigtigt
startskud, og de følgende år turnerede
Birds of Chicago flittigt og sendte flere
udgivelser ud i verden. I 2017 gik de i
studiet og påbegyndte indspilningerne
af “Love in Wartime”. Albummet
indeholder, som titlen antyder, sange
om håb og tro på kærligheden midt i en
turbulent tid. Albummet er produceret
af Luther Dickinson fra bandet North
Mississippi Allstars. Eneste danske
festivalkoncert i 2019.
www.birdsofchicago.com
For English – see page 89

Telt 1

torsdag kl. 17.00

BJØRN EIDSVÅG (NO)
Den norske sangskriver Bjørn Eidsvåg
har et stort publikum i Danmark, og
i hjemlandet er han en af de bedst
sælgende kunstnere. Hans tekster
kredser ofte om eksistens, tro og tvivl,
og han formår at bringe den store
fortælling ind i enkle og vedkommende
sange. Han er ofte blevet beskrevet
som “en sangskriver for det tænkende
menneske”. Musikalsk henter han
inspiration fra folk, rock og visetradition
med afstikkere til bossanova, soul og
jazz. Bjørn Eidsvåg er født i 1954, er
uddannet præst og har i sine unge dage
arbejdet inden for psykiatrien. Han begyndte sin musikalske karriere i 1971,
udgav sit første album i 1976, og har
lige siden været dedikeret til tilværelsen
som sangskriver, musiker og fortæller.

I 1993 slog han igennem i Norge med
albummet ”Allemannsland”, og album
som ”Tålt” (2002) og ”Rundt Neste
Sving” (2010) solgte hver flere end
200.000 eksemplarer. Hele vejen igennem har Bjørn Eidsvåg turneret flittigt,
også i Danmark, og han har arbejdet
sammen med navne som Lisa Nilsson,
Allan Olsen og Thomas Dybdahl. Eidsvåg har modtaget talrige priser, blandt
andet den norske Spellemannpris. Han
har arbejdet som radiovært og skribent,
og i 2016 havde han stor succes med
teaterforestillingen ”Efterlyst: Jesus” på
Det Norske Teatret i Oslo. Bjørn Eidsvåg
kommer til Tønder med band.
www.bjorneidsvag.no
For English – see page 90

Bolero

fredag kl. 13.00

BLAIR DUNLOP (UK)
Sangskriver og guitarist Blair Dunlop
(født i 1992) har udgivet fire album og
to EP’er siden 2011, og han er udråbt
som et af de mest interessante yngre
navne på den britiske folkscene. Han
har vundet flere priser, blandt andet
The Horizon Award 2013 ved BBC
Radio 2 Folk Award. Det musikalske
talent har Blair Dunlop ikke fra fremmede. Han er søn af Ashley Hutchings,
der har været medskaber af Fairport
Convention, Steeley Span og The Albion
Band. Sidstnævnte har Blair Dunlop
i øvrigt også været medlem af i en

årrække. Blair Dunlops seneste album
er “Notes From An Island” (2018), som
en britisk anmelder har kaldt for hans
mest helstøbte til dato. Et album, hvor
Blair Dunlop fletter Brexit-emner som
grænsedragninger og national isolation
ind i sangene. Guitar Magazine har
givet Blair Dunlop disse ord med på vejen: “Han kunne være med til at bringe
genren frem i den forreste del af den
britiske musikscene.” Eneste danske
festivalkoncert i 2019.
www.blairdunlop.com
For English – see page 90

Klubscenen
lørdag kl. 22.00

Telt 1

søndag kl. 11.00

BREABACH (SCO)
Med udgangspunkt i den skotske tradfolk tager Breabach hul på fremtiden
med nye ideer og ny energi. Rødderne
stikker dybt i de fem medlemmer, og
på det seneste album “Frenzy of the
Meeting” (2018) fortsætter de med at
sende traditionsmusikken ud ad nye
veje. De hektiske dansemelodier bliver
spillet på violin, sækkepibe og fløjter
og ændrer karakter, når de optræder
som akkompagnement for de smukke
sange. Alt i alt et intenst og meget
varierende udtryk, hvor fortid og fremtid
smelter sammen. Breabach har opnået
stor anerkendelse i hjemlandet, hvor

bandet tidligere har høstet Scot Trad
Music Awards som bedste liveband og
bedste folkband, samt er blevet nomineret til en BBC Radio 2 Folk Awards.
Breabach tæller Megan Henderson
(violin og sang), James Lindsay (kontrabas og sang), Calum MacCrimmon
(sækkepiber, fløjter, bouzouki og sang),
James Duncan Mackenzie (sækkepiber
og fløjter) og Ewan Robertson (guitar,
sang og cajon). Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.breabach.com
For English – see page 90

Bolero

torsdag kl. 16.00

Telt 1

lørdag kl. 14.15
"Women's circle"

CAITLIN CANTY (USA)
Caitlin Canty besøgte Tønder Festival
i 2016 både solo og i selskab med
sangskriverkollegaen Jeffrey Foucault.
Nu har publikum endnu engang
chancen for at opleve denne opstigende
americana-stjerne. Magasinet Rolling
Stone har Caitlin Canty på 2018-listen
over ”Ten New Country Artists you
Need To Know”. Caitlin Canty bygger
som sangskriver på folk, blues og
rootsrock. Hun har været med på New
York-scenen i adskillige år, og med
albummet ”Reckless Skyline” fra 2015
er der for alvor skabt hul igennem.
Musikerne på indspilningen kommer

fra blandt andre Ray LaMontagnes
band, og albummet er produceret af
sangskriverkollegaen Jeffrey Foucault.
Sangen ”Get Up” fra ”Reckless Skyline”
var nomineret i kategorien Song of The
Year af The International Folk Music
Awards. Caitlin Canty har tidligere
udgivet livealbummet ”Golden Hour”
indspillet i Maine i 2012. Hendes
seneste album er ”Motel Bouquet” fra
2018 produceret af Noam Pikelny fra
Punch Brothers. Eneste danske koncert
i 2019.
www.caitlincanty.com
For English – see page 91

Bolero

lørdag kl. 19.15

Open Air

søndag kl. 11.00

CALUM STEWART (SCO)
Skotske Calum Stewart (født 1982) er
velkendt af mange herhjemme og har
givet talrige koncerter i Danmark. Han
er virtuos på uilleann pipes og er som
musiker og komponist et af Skotlands
betydeligste navne. Den traditionelle
skotske og irske musik er hans
brændstof, og han trakterer sækkepibe
og fløjter, så “musikken løber så rent
som et vandløb i det skotske højland”,
som en anmelder har beskrevet det.
Calum Stewart har indspillet og optrådt
med flere symfoniorkestre, blandt andre
The London Philharmonic Orchestra. I
2018 vandt Calum Stewart i kategorien

“Instrumentalist of the Year” ved Scots
Trad Music Awards. Hans seneste
album er med Calum Stewart Quartet
“Tales From The North” fra 2018.
Calum Stewart har turneret flittigt
med den bretonske guitarist Heikki
Bourgault – blandt andet i Danmark. I
efteråret 2018 var Calum Stewart Trio
på turné herhjemme med ikke mindre
end 12 koncerter landet over. Så det
bliver uden tvivl et glædeligt gensyn
for mange, når Calum Stewart gæster
Tønder Festival i år.
www.calum-stewart.com
For English – see page 91

Jamteltet

lørdag kl. 22.00

Bolero

søndag kl. 23.00

CHARLEY CROCKETT (USA)
Holder du af country, blues, cajun og
honky-tonk-stemning, er der god grund
til at opleve en koncert med Charley
Crockett. Den 32-årige sanger, guitarist
og sangskriver er fra Texas og har lært
sig musikerhåndværket på den hårde
måde, nemlig som gademusiker i New
Orleans og New York. I 2015 udkom
hans debutalbum “A Stolen Jewel”, og
siden da har han udgivet ikke færre end
fem album. Hans seneste album med
egne sange, “Lonesome as a Shadow”,
fra 2018 har fået fine anmeldelser, og
magasinet Rolling Stone har placeret
udgivelsen blandt de 25 bedste coun-

try- og americana-album i 2018. Charley Crockett har også i 2018 udgivet
albummet “Lil’ GL’s Blue Bonanza” med
fortolkninger af klassiske blues- og
countrysange. Hans tilgang til sangskrivning og coversange udtrykker han
således på sit website: “Jeg holder af
tidløse sange. Jeg har altid troet på, at
jo flere tidløse sange, du lærer at spille,
jo flere tidløse sange kan du skrive.” Og
jo, han er rent faktisk beslægtet med
den historiske skikkelse Davy Crockett.
Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.charleycrockett.com
For English – see page 91

Telt 2

fredag kl. 20.30

Telt 1

søndag kl. 14.00
"Gentlemen's
circle"

CHRIS SMITHER (USA)
Den amerikanske sangskriver, sanger
og guitarist Chris Smither (født 1944)
har været aktiv i mere end 50 år. Hans
originale og stilsikre sange henter
inspiration fra folk og blues, og han
er kendt for sit fine finger-picking
guitarspil. Chris Smither har flere end
20 albumudgivelser bag sig, og hans
sange er blevet indspillet af blandt
andre Bonnie Raitt, Emmylou Harris og
Diana Krall. Som ung var Chris Smither
inspireret af blueslegenderne Lightnin’
Hopkins og Mississippi John Hurt. I
midten af tresserne tog han turen til
Boston for at blive en del af det spirende folkmiljø omkring Harvard Square. Hans første album udkom i 1971,

og blandt hans markante udgivelser er
”It Aint Easy” (1984), ”Small Revelations” (1997) og 50 års jubilæumsudgivelsen ”Still on the Levee” (2014). Hans
seneste udgivelse er albummet ”Call
Me Lucky” (2018). Washington Post
har rammende beskrevet Chris Smither
på denne måde: ”Hans sangbog er
fyldt med løsslupne og begavede blues/
folk-baserede sange, og han har med
stort engagement været en utrættelig
live performer i mere end fire årtier.”
Publikum i Tønder kender ham, han
var her senest i 2015. Eneste danske
festivalkoncert i 2019.
www.smither.com
For English – see page 92

Pumpehuset
fredag kl. 19.45

Telt 2

lørdag kl. 13.15

Telt 1

søndag kl. 14.00
"Gentlemen's circle"

DAN SULTAN (AUS)
Sangeren og sangskriveren Dan Sultan
måtte desværre aflyse sit besøg i
Tønder i 2018. Nu kan publikum glæde
sig til at opleve et af de helt store navne
fra Australien. I hjemlandet har Dan
Sultan begejstret med sin særlige rå
soullyd, der har skaffet ham flere priser.
Blandt andre ARIA Awards (australsk
Grammy), samt Deadly Awards og National Indigenous Awards, der fokuserer
på musik fra Australiens oprindelige
folk. Dan Sultans mor er aboriginer og
en del af “the stolen generation”, der
som barn blev taget væk fra familierne
af de australske myndigheder. Det
beskriver Sultan i sangen “Roslyn”, som

er opkaldt efter moren. Som kunstner
har Dan Sultan mange facetter. Han
kan levere højenergisk soul’et rock med
fuldt band, som har givet ham opvarmningstjanser for Bruce Springsteen på
dennes Australien-turneer. I den anden
ende af spektret kan man opleve en
indlevende soloartist, hvor sangene
træder frem og bliver akkompagneret af
Dan Sultans blændende guitarspil. Det
er denne solo-side, man kan opleve,
når Dan Sultan går på scenen i Tønder.
Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.dansultan.com
For English – see page 92

Telt 2

lørdag kl. 23.00

Klubscenen

søndag kl. 15.30

DANIEL NORGREN (SE)
Den svenske musiker, guitarist og
sangskriver Daniel Norgren vender
tilbage til Tønder Festival med et nyt
album og sin personlige udgave af
americana med nordisk tone. På det
nye album “Wooh Dang” (april 2019)
fortsætter Daniel Norgren sin udforskning af folk, blues og amerikansk singer-songerwriter-tradition og bringer sin
nordiske identitet med ind i billedet. Daniel Norgren er født i 1983 og kommer
fra Borås i Sverige. Han udgav sit første
album i 2006, og siden er det blevet
til seks udgivelser samt ikke mindst
utallige koncerter og turneer rundt om

i Europa og også USA. Daniel Norgren
kalder sig selv for en “selfmade man”,
og sammen med bandet frembringer
han et enkelt lydbillede med sin intense
vokal og skramlede elektriske guitar i
front. I studiet arbejder han og bandet
også helst med at indspille så live som
muligt. Et eksempel er sangen “Let
Love Run The Game” fra det seneste
album. En sang, der med Norgrens
lyse vokal og et soul-country-southern
rock-tilsnit kunne være kandidat til en
ny-klassiker.
www.superpumarecords.com
For English – see page 92

Open Air

torsdag kl. 14.15

Pumpehuset
fredag kl. 15.15
"Artist talk"

Telt 2

fredag kl. 23.45

DELGRES (FR)
Pascal Danaë, guitarist, sanger og
frontmand i trioen Delgres, havde
egentlig ikke set det komme. For
nogle år siden havde han travlt som
sessionmusiker og boede skiftevis i
Amsterdam og Paris. Hans band på
det tidspunkt, Riviére Noire, havde
haft pæn succes, men var blevet
opløst. En aften satte han sig med sin
Dobro-guitar, spillede nogle strofer
deep blues og begyndte at synge. Helt
automatisk ramte han det kreolske
sprog, som han var vokset op med
hjemme i Guadeloupe i Caribien. Ideen
om et nyt band blev født, og snart

var trioen Delgres skabt. Med sig
havde han trommeslageren Baptiste
Bondy og sousafonspilleren Rafgee.
Delgres er opkaldt efter frihedshelten
Louis Delgrès, der satte sig op mod
den franske overmagt i Guadeloupe i
Napoleonstiden. De musikalske friheder
er en del af trioen, der hurtigt fik gang
i sagerne og turnerede livligt. Stilen
er blues, roots, New Orleans-beat og
latin med Pascal Danaës guitar som
det bærende element. Delgres udgav i
2018 albummet “Mo Jodi”.
www.delgresmusic.com
For English – see page 93

Telt 2

lørdag kl. 16.30

DERVISH (IRL)
I 2001 fejrede Dervish ti års-jubilæum
med udgivelsen “Decade”, der kiggede
tilbage på et succesfuldt årti. Helt fra
starten har de traditionelle melodier og
sange fra County Sligo og Leitrim været
rygraden i Dervish, og vildskaben og
skønheden i det vejrbidte nordvestlige
Irland forplantede sig i musikken. Som
spydspidser for nullernes bølge af nye irske trad-bands, turnerede Dervish i hele
verden, og i hjemlandet nævnes gruppen
som et af de mest indflydelsesrige på
linje med Bothy Band og The Chieftains.
Dervish’ besætning har været stort set
uændret siden gruppens start og udgør

Cathy Jordan (sang og bodhran), Brian
McDonagh (mandola), Tom Morrow
(violin), Michael Holmes (bouzouki),
Shane Mitchell (to-rader) og Liam Kelly
(fløjter). Sammen har de igennem 25 år
udviklet deres sammenspil til nærmest
perfektion og samtidigt bibeholdt en
kæmpe glæde for at spille musikken fra
deres hjemegn. I april udgav Dervish det
første album i over fem år, der med titlen
“The Great Irish Songbook” gæstes af
bl.a. Steve Earle, Rhiannon Giddens,
Vince Gill og Kate Rusby.
www.dervish.ie
For English – see page 93

Bolero

lørdag kl. 13.00

Telt 2

søndag kl. 15.45

DREAMERS’ CIRCUS (DK, S)
I 2018 kunne hele Danmark følge
Dreamers’ Circus, da trioen tog med
Søren Ryge til Færøerne. Det blev
til to programmer, der blev sendt på
DR1 i den bedste sendetid. I programmerne satte trioen musik til billeder af
Færøernes storslåede og forførende
natur. Dreamers’ Circus består af
harmonikaspiller og pianist Nikolaj
Busk, cittern- og træskoviolinspiller
Ale Carr og violinisten Rune Tonsgaard
Sørensen. Sidstnævnte modtog Kronprinseparrets kulturelle Stjernedryspris
i 2013 og er blevet nomineret til en
amerikansk Grammy sammen med
Den Danske Strygekvartet. Dreamers’

Circus tager udgangspunkt i den
nordiske folkemusik. Med input fra den
klassiske musik, jazzen og elektronisk
ambient skaber Dreamers’ Circus et
forfinet klangunivers, hvor drømmende
sekvenser afløses af intens og kraftfuld
folkemusik, der river publikum op fra
stolene. Det meste af musikken er
nykomponeret, men man kan også
opleve en sønderhoning eller to, hvor
trioen bærer traditionerne frem med
respekt for rødderne. Dreamers’ Circus
har spillet overalt i verden fra Roskilde
Festival til Utzons operahus i Sydney.
www.dreamerscircus.com
For English – see page 93

Open Air

torsdag kl. 19.00

Visemøllen

fredag kl. 18.45

THE EAST POINTERS (CAN)
Sidste år måtte The East Pointers aflyse
i Tønder på grund af familieforøgelse
for to af medlemmerne. Glædelige
omstændigheder, men også ærgerligt
for de mange, der havde glædet sig til at
opleve denne power-trio fra canadiske
Prince Edward Island. Øen ligger mellem
den canadiske østkyst og Cape Breton
Island, og nye spændende bands som
Ten Strings and a Goat Skin, Visthèn
og The East Pointers har skabt stor
interesse for folkemusikken fra området.
The East Pointers består af fiddler,
foot stomper og sanger Tim Chaisson,
banjospiller Koady Chaisson og guitarist
Jake Charron. Sammen spiller de

lynhurtige melodier og synger sange,
der har rødder i folkemusiktraditionerne,
men som rækker ind i den tid, vi lever
i. Sangene og måden, de fremføres på,
sender tankerne hen på tidens store
stjerner som Ed Sheeran og Jason Mraz.
I 2015 vandt The East Pointers en JUNO
Award for deres debut-album “Secret
Victory”, og trioen turnerede intensivt i
Canada, USA og Australien. I 2017 kom
opfølgeren “What We Leave Behind”, og
her fortsætter The East Pointers med
at række ud til en bred skare af lyttere.
Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.eastpointers.ca
For English – see page 94

Bolero

fredag kl. 01.00

Klubscenen
lørdag kl. 23.45

ELEPHANT SESSIONS (SCO)
Når Elephant Sessions for tredje gang
besøger Tønder Festival, er det med
en helt frisk pris i kufferten. Sidste år
blev bandet nemlig belønnet med en
prestigefyldt Scots Trad Music Award
for “Live-act of the Year”. De, der
allerede har hørt Elephant Sessions slå
sig løs med et eksplosivt live-show, ved
allerede, hvad der er i vente. Elephant
Sessions mixer traditionel folk, funk,
electronica og meget andet til en potent
neo-folk-cocktail, der har beruset folk
på de Britiske Øer, i Europa og i Austra-

lien. Euan Smillies violin og Alasdair
Taylor mandolin bidrager med heftige
tunes, mens guitarist Mark Bruce, Seth
Tinsley på bas og synth og Greg Barry
på trommer og forskellige samples
lægger grunden i et legende setup, hvor
dansegenerne udfordres og festen næsten er en selvfølge. Elephant Sessions
er vilde og kompromisløse highlanders,
og de har et nyt album på vej i 2019.
Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.elephantsessions.com
For English – see page 94

Visemøllen

lørdag kl. 18.45

Bolero

søndag kl. 13.00

ESBEN JUST (DK)
Esben Just må siges at være den
ukronede danske konge af “New Orleans
rock’n’blues piano”. Når han lader
fingrene rulle over tangenterne og leverer
råswingende swamp-rhythm’n’blues, er
der dømt rytmisk festfyrværkeri og høj
håndværksmæssig standard. Esben Just
(årgang 1965) har i årtier fordybet sig
i New Orleans-musikkens gumbogryde
af blues, roots, funk, soul, rumba,
rock’n’roll med mere. Han mestrer den
klassiske pianostil, som eksempelvis
Dr. John, Fats Domino og Professor
Longhair har udfoldet, og som har tråde

tilbage til Jelly Roll Morton. Når Esben
Just går på scenen, kan man være sikker
på, at festen bliver fløjtet i gang. Mange
kender Esben Just fra trioen SP Just
Frost (med bassisten Henrik SP Poulsen
og trommeslageren Søren Frost), som
har udgivet en lang stribe plader, og
som efter en pause i en årrække vendte
tilbage til scenerne i 2018. På Tønder
Festival 2019 står den på Esben Justs
solo pianoshow, og der er garanti for en
farverig musikalsk oplevelse.
www.esbenjust.dk
For English – see page 94

Telt 1

fredag kl. 15.30
"Niels Hausgaard
75 års fødselsdags
koncert"

Telt 1

lørdag kl. 18.15

FINBAR FUREY (IRL)
En mand med årtiers irsk musikhistorie i bagagen. Finbar Furey (årgang
1946) er multi-instrumentalist, sanger,
sangskriver og producer og har været
med på den irske folkemusikscene
siden 60’erne. Sammen med broderen
Eddie turnerede han fra 1969 som
backingmusiker for de legendariske The
Clancy Brothers. De to brødre turnerede
sidenhen som duo, og i 1976 kom
deres to andre brødre Paul og George
med i bandet, som de følgende godt
20 år vandt stor anerkendelse som The
Fureys. De havde flere store hits blandt

andre ”When You Were Sweet Sixteen”
og ”The Lonesome Boatman”. I 1996
gik Finbar Furey solo og har ved siden
af karrieren som musiker og sangskriver også arbejdet som skuespiller
– blandt andet i Martin Scorseses
”Gangs Of New York” (2002). Finbar
Fureys seneste udgivelse er ”Don’t Stop
This Now”, som er en genudgivelse
af albummet ”Paddy Dear” fra 2017
samt nye sange og en live-DVD. Eneste
danske koncert i 2019.
www.finbarfurey.com
For English – see page 95

Open Air

fredag kl. 10.30
(skolekoncert)

Telt 2

søndag kl. 11.00

FOLKBALTICA ENSEMBLE (DK, D)
Når de er sammen taler de dansk,
tysk og engelsk, men det fælles sprog
er musikken. FolkBALTICA Ensemble
består af omkring 50 unge musikere fra
sydlige Danmark og den tyske region i
Slesvig-Holsten. Orkestret er opstået i
forbindelse med den årlige folkBALTICA
Festival, som finder sted i midten af
maj. FolkBALTICA Ensemble er denne
festivals ungdomsorkester, som både
geografisk og musikalsk krydser grænser for traditionel og nutidig folkemusik.
Violinisten Harald Haugaard står som
kunstnerisk leder af folkBALTICA
Festivalen i spidsen for ensemblet, som

har til formål at udvikle unge talenter og
bevare og forny folkemusiktraditionerne
i grænselandet. Tønder Festival støtter
aktivt talentmassen og fødekæden i
folkemusikmiljøet, og det er efterhånden blevet en tradition, at FolkBALTICA
Ensemble optræder på festivalen. Både
til en egen koncert og i forbindelse med
den store skolekoncert for elever fra
skoler på begge sider af den dansk/
tyske grænse. Så endnu engang kan
publikum i Tønder opleve dette sprudlende ungdomsorkester.
www.folkbaltica.de/ensemble-2
For English – see page 95

Pumpehuset

torsdag kl. 13.30
"Gaffa talk"

Open Air

torsdag kl. 20.45

Open Air

fredag kl. 11.15 (skolekoncert)

Telt 1

fredag kl. 15.30
(Kjartan Arngrim) "Niels Hausgaard
75 års fødselsdagskoncert"

FOLKEKLUBBEN (DK)
Med sangskriver, sanger og guitarist
Kjartan Arngrims danske tekster og
med et enkelt lydbillede skabt sammen
med trommeslager Rasmus Jusjong og
guitarist Rasmus Dall har Folkeklubben
ramt plet i den danske folkesjæl. I 2018
udgav de deres fjerde album, “Sort Tulipan”, og releasekoncerten fandt sted
i Tønder. Hvorfor? Jo, Folkeklubben
har er særligt varmt forhold til Tønder.
Mange publikummer vil nok huske,
da Folkeklubben i 2013 gæstede
festivalen første gang og spillede i Telt

2. Folkeklubben husker det særdeles
tydeligt: ”Da vi ankom til Tønder første
gang, var vi virkelig et grønt orkester.
Vi skulle spille to koncerter i Telt 2. Det
blev to koncerter, vi aldrig vil glemme,
og som betød et vendepunkt i vores
karriere,” har bandet tidligere fortalt.
Folkeklubben har med held forenet
det, de selv betegner som grundpiller i
deres band-identitet: Dannelse, galskab
og folkelighed.
www.folkeklubben.dk
For English – see page 95

Klubscenen
Se program
på omslaget

FOLK SPOT:

FROMSEIER HOCKINGS (DK), MADS HANSENS KAPEL (DK),
ODDE OG NILSSEN (NO), PHØNIX OG EMBLA (DK), RANNOK (DK),
TRIO SVIN (DK), VESSELIL (DK) OG VÍÍK (NO, SE, DK)
Folk Spot Danmark har siden 2012
præsenteret danske folk- og rootsorkestre med ambitioner og potentiale
til at nå ud til et bredere publikum,
såvel nationalt som internationalt.
Tønder Festival er medarrangør, og
også i år kan publikum opleve en
række nordiske bands, der er på vej
frem. Folk Spot Denmark er også en
international showcase med deltagelse
af udenlandske nøglepersoner inden
for musikbranchen. Igen i år er otte

danske og nordiske folkroots-orkestre
udpeget af en international branchejury.
De udvalgte er: Fromseier Hockings,
Mads Hansens Kapel, Odde og Nilssen,
Phønix og Embla, Rannok, Trio Svin,
Vesselil og Víík. De otte bands vil spille
showcasekoncerter på Tønder Festival
fredag 23. og lørdag 24. august som
led i Folk Spot Danmark 2019.
spotfestival.dk/folkspotdenmark2019
For English – see page 96

Telt 1

søndag kl. 14.00

GENTLEMEN’S CIRCLE (USA, CAN, AUS, DK)
Både i 2018 og 2017 har de særlige eftermiddagskoncerter Women’s Circle og
Gentlemen’s Circle været store succeser.
Og publikum bliver naturligvis ikke snydt i
år, hvor begge koncepter er på programmet. Seks sangskrivere mødes på scenen
til Gentlemen’s Circle, og det bliver en
fornem blanding: Fra USA kommer Chris
Smither, som har besøgt Tønder flere
gange, samt hans noget yngre kollega
Ian Noe, som er ny på Tønder-plakaten.
Fra Australien kommer William Crighton,
som begejstrede på festivalen sidste år,

og Dan Sultan, som måtte aflyse sidste
år, men er med i år. Fra Canada er der
besøg af James Keelaghan - velkendt
under teltdugen i Tønder, og Danmark er
repræsenteret af Poul Krebs. Ideen med
“Songwriter’s Circle” er langt fra ny. Det
har altid været en del af Tønder Festivals
identitet at skabe de særlige koncertøjeblikke, hvor sangskrivere fra nær og fjern
mødes på scenen, skiftes til at være i
front, spiller med på hinandens sange og
fortæller gode historier.
For English – see page 96

Visemøllen

torsdag kl. 22.15

Bolero

lørdag kl. 01.00

GHOST OF PAUL REVERE (USA)
Banjo, bas og guitar. Da bandet The
Ghost of Paul Revere dukkede op i
2011, troede mange, at der var tale om
et bluegrassband, fordi de spillede på
de traditionelle akustiske instrumenter.
“Men vi skrev ikke traditionel musik. Vi
skrev bare musik med de instrumenter,
vi havde,” har sanger og guitarist Griffin
Sherry sagt. The Ghost of Paul Revere
er fra byen Portland i staten Maine i
USA og er steget bemærkelsesværdigt
hurtigt op i graderne på den amerikanske musikscene. Bandets musik er
blevet kaldt “holler folk”, fordi sangene
er godt spækkede med “call-response”-elementer og sangbare hooklines i
stil med field hollers-traditionen fra for-

tidens markarbejde i slavetidens USA.
The Ghost of Paul Revere udgav deres
debutalbum “Believe” i 2014. Året efter
udgav de en EP, som blev produceret
i forbindelse med den navnkundige
Newport Folk Festival, som havde
fået trioen med i programmet det år.
Rygterne om The Ghost of Paul Revere
begyndte at løbe hurtigt, og avisen The
Boston Globe skrev, at bandet “skaber
den slags musik, som festivaler er bygget på”. Seneste album er “Monarch”
fra efteråret 2018. Eneste danske
festivalkoncert i 2019.
www.ghostofpaulrevere.com
For English – see page 96

Visemøllen

torsdag kl. 18.45

GREG RUSSELL & CIARAN ALGAR (UK)
De har for længst etableret sig som et af
de betydeligste navne på Storbritanniens folk-scene. Greg Russell, guitar og
vokal, og Ciaran Algar, violin og vokal,
er begge vokset op med folkemusikken
og tilfører traditionsmusikken en dosis
nyfortolkning, energi og vovemod. De
mødte hinanden i 2011 og fik hurtigt
en pladekontrakt. Debutalbummet
”The Queen’s Lover” udkom i 2012, og
siden er det blevet til ikke mindre end i
alt fire album samt en live-dvd. I 2013
modtog duoen ”BBC Radio2 Young Folk
Award”. Året efter tildelte BBC Radio2

dem endnu en pris, nemlig ”The Horizon
Award”. Deres seneste udgivelse er
albummet “Utopia and Wasteland”
fra 2018. Greg Russell & Ciaran Algar
kan glæde sig over masser af gode
anmeldelser. Herhjemme har magasinet
Roots Zone delt roser ud for duoens
seneste album og koncerter i Danmark.
Publikum kan glæde sig til et gensyn
med Greg Russell & Ciaran Algar, der
har besøgt festivalen flere gange og i
øvrigt også har turneret herhjemme.
www.russellalgar.co.uk
For English – see page 97

Telt 1

fredag kl. 22.45

GREGORY ALAN ISAKOV (ZA/USA)
Hans vokal er afdæmpet, musikken er
indiefolk fornemt orkestreret med stor
vægt på akustiske instrumenter, og
sangene er ofte stemningsmættede i
den mørke afdeling. 39-årige Gregory
Alan Isakov er født i Sydafrika og bor i
dag i Colorado i USA. Han fordeler sin
tid mellem at være travlt turnerende
musiker og passioneret gartner hjemme
på farmen. Her har han indrettet en
lade som studie proppet med instrumenter og gear, hvor han bruger
aften- og nattetimer til at indspille og
producere sine sange. Hans fjerde og
seneste album, “Evening Machines”, fra
2018 er opkaldt efter lyset fra studiets
maskineri. “Jeg har ofte befundet

mig i studiet i nattetimerne i lyset fra
VU-metre og båndmaskinernes glød.
Deraf navnet på albummet,” fortæller
Gregory Alan Isakov på sit website. Han
begyndte sin musikalske karriere i et
band som 16-årig. Senere turnerede
han sammen med sangskriveren
Kelly Joe Phelps, og det satte ham på
sporet af en solokarriere som sangskriver. Hans første soloalbum udkom i
2003. Gregory Alan Isakov har spillet i
Danmark flere gange tidligere. Senest
i Store Vega i november 2018. Eneste
danske festivalkoncert i 2019.
www.gregoryalanisakov.com
For English – see page 97

Open Air

fredag kl. 12.00
(skolekoncert)

Open Air

søndag kl. 17.30

HUDSON TAYLOR (IRL)
Det er et par travle brødre, Harry og
Alfie Hudson-Taylor, der turnerer verden
rundt og bliver ved med at vinde nye
fans. Publikum i Tønder kender Hudson
Taylor vældig godt, for de har besøgt
festivalen og også Hagges Musik Pub
utallige gange. Duoen blev dannet i
2011, og debut-EP’en “Battles” udkom
i 2012 – i øvrigt næsten samtidig
med, at de optrådte for første gang på
Tønder Festival. EP’en ramte toppen af
den irske hitliste, og snart stod den på
supportjob for navne som Jake Bugg
og selveste The Rolling Stones. De

to brødre kaster sig med charme og
velklingende vokalharmonier ud i folk,
roots og pop, og flere anmeldere har
sammenlignet duoens stemmepragt og
udtryk med Simon & Garfunkel. Hudson
Taylor er vokset op i det sydlige Dublin,
og de irske rødder fornægter sig ikke. I
efteråret 2018 udkom albummet “Bear
Creek to Dame Street”, og tidligere i
2018 turnerede Hudson Taylor i USA
sammen med landsmanden Hozier.
www.hudsontaylormusic.com
For English – see page 97

Telt 1

søndag kl. 14.00
"Gentlemen's Circle"

Pumpehuset

søndag kl. 19.45

IAN NOE (USA)
Han er det nye varme navn på country- og folkscenen i USA, og nu får
publikum i Tønder også mulighed for at
opleve ham. Ian Noe (født 1990) er fra
Kentucky – en stat, som også har fostret aktuelle navne som Tyler Childers
og Sturgill Simpson. I 2017 udgav Ian
Noe EP’en “Off This Mountaintop” og
turnerede efterfølgende med canadiske
Colter Wall. I starten af 2019 udkom
hans debutalbum “Between the Country”. En anmelder har skrevet, at hvis
man kan lide Tyler Childers og Colter

Wall – hvilket uden tvivl gælder for
ganske mange Tønderpublikummer –
bør man også tjekke Ian Noe ud. I forår
og sommer 2019 er Ian Noe på en lang
turné i USA som support ved koncerter
med Son Volt, Jamestown Revival,
Blackberry Smoke og John Prine. Ian
Noe har erklæret, at John Prine er en
af hans helt store inspirationskilder.
Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.iannoe.com
For English – see page 98

Telt 1

torsdag kl. 23.30

Pumpehuset
fredag kl. 17.30

ÍMAR (SCO/IRL)
Medlemmerne fra Ímar er vokset ud
af session-scenen i Glasgow. Det er
kun uilleann piper og fløjtespiller Ryan
Murphy, der kommer fra Irland, men
den irske musik har i den grad fundet
vej til kvintettens repertoire. Ímar tager
fat på mindre kendte melodityper som
polkaer og slides, og selvom instrumenteringen kan virke meget traditionel, så
giver de uforudsigelige arrangementer
stor originalitet til musikken. Udover
Ryan Murphy består Ímar af Andy
Brown (bodhran), Tomás Callister (violin), Adam Rhodes (bouzouki og guitar)

og Mohsen Amini (concertina). Hver
især har de vundet nationale mesterskaber i deres respektive instrumenter
og modtaget et væld af priser - både
som solister og med andre bands
som Mànran, Talisk, RURA og Mabon.
Tilsammen udgør Ímar en tæt sammenspillet maskine, der med uventede
temposkift og en legende tilgang til det
traditionelle materiale høster kæmpe
anerkendelse på den internationale
trad-folk scene.
www.imarband.com
For English – see page 98

Pumpehuset

torsdag kl. 15.45
"Artist talk"

Klubscenen

torsdag kl. 17.45

Visemøllen

fredag kl. 20.30

Telt 1

lørdag kl. 14.15
"Women's Circle"

IRISH MYTHEN (IRL)
Gensyn med Irish Mythen, som
begejstrede på Tønder Festival i 2018
med kraftfuld vokal, smukke ballader
og intens sceneoptræden. Oprindeligt
kommer Irish Mythen fra Irland, men
i mange år har Canada været hendes
base. Datoen for den første gang, Irish
Mythen satte benene på canadisk jord,
er tatoveret på hendes arm og viser
kærligheden til det nye hjemland. Irish
Mythen turnerer flittigt i Canada, USA,
Europa samt ikke mindst Australien,
som hun har besøgt utallige gange.
Irish Mythens stemme bevæger sig

fra silkeblød til rusten og rå i kanten
og bakkes op af hendes rustikke og
rytmiske guitarspil. Det er blevet til flere
priser og nomineringer for både liveoptræden og pladeudgivelser. Det selvbetitlede album ”Irish Mythen,” (2014)
blev udnævnt som årets roots-album
af East Canadian Music Association
(ECMA). Et nyt album er på vej i 2019.
En anmelder har beskrevet Irish Mythen
således: “Hun er en naturkraft og en
gave fra den Almægtige selv.”
www.irishmythen.com
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Pumpehuset

søndag kl. 13.00
"Artist talk"

Telt 1

søndag kl. 19.00

JACOB DINESEN (DK)
Han har taget en imponerende tur fra
teenageværelset i Tønder og jamaftenerne på Hagges til de helt store scener
og en status som stjerne herhjemme.
Det begyndte for alvor at gå stærkt for
Jacob Dinesen, da han i 2016 udgav
“Brace Against the Storm”, som røg
direkte ind som nummer et på den
danske albumhitliste. Pladesalget ramte
hurtigt de 10.000, der udløste guld, og
især storhittet “Roll With Me” blev spillet igen og igen på P4. Jacob Dinesen
har imponeret alle med sin jordbundne
jyske heartland-rock, der også afslører

strejf fra den keltiske musik. I 2008
mødte Jacob Dinesen den engelske
singer-songwriter og guitarist Allan
Taylor, og han blev hurtigt mentor for
den unge Dinesen. Det bliver også i
rollen som folksinger, at Jacob Dinesen
i år vender tilbage til hjemmebanen
i Tønder. Alene på scenen med sin
guitar vil han uden tvivl tryllebinde
publikum med sin kraftfulde stemme og
de sange, der ligger til grund for hans
store succes.
www.jacobdinesen.com
For English – see page 99

Telt 1

torsdag kl. 21.45

Jamteltet

fredag kl. 16.00

Telt 1

søndag kl. 14.00
"Gentlemen's Circle"

JAMES KEELAGHAN (CAN)
Musikkritikeren Dave Marsh har kaldt
James Keelaghan for ”Canada’s Finest
Songwriter”. Den 58-årige folkroots-sangskriver med flair for sociale
og historiske emner har høstet stor
anerkendelse både i hjemlandet og
internationalt. Mange publikummer
kender ham, han har besøgt Tønder
Festival flere gange – første gang i
1992. James Keelaghan har gennem
tiden arbejdet sammen med navne
som Karine Polwart, David Francey og
Dave Gunning. Han har haft et markant
samarbejde med den chilensk/canadiske guitarist Oscar Lopez, hvor de to
musikere har forenet keltisk og latin-

amerikansk musik. De udgav ”Compadres” (1997) og ”Buddy Were You
Been?” (2007). Begge udgivelser blev
nomineret til en pris ved den canadiske
Juno Award. Oscar Lopez var i øvrigt
med, da James Keelaghan Trio besøgte
Tønder i 2009. James Keelaghans
seneste udgivelse er albummet ”The
First 25 Years” fra 2013, som fejrer
hans 25 års jubilæum som sangskriver
og musiker. Ud over at turnere flittigt
er Keelaghan kunstnerisk leder af den
canadiske Summerfolk Festival. Eneste
danske koncert i 2019.
www.keelaghan.com
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Telt 1

lørdag kl. 14.15
"Women's Circle"

Visemøllen

lørdag kl. 20.30

Pumpehuset

søndag kl. 15.15

JENN GRANT (CAN)
Sangerinden og sangskriveren Jenn
Grant fra Nova Scotia i Canada har vundet adskillige priser, været nomineret til
endnu flere, og fine anmeldelser regner
ned over den canadiske kunstner. Jenn
Grant, der er født i 1980, befinder sig i
et musikalsk univers med folk, indierock
og popballader i den mere alternative
afdeling. “Jenn Grant’s drømmende
harpe- og træblæser-folk er værker
skabt af en maler i paradis,” har en
anmelder skrevet. Jenn Grant udgav sin
første EP i 2005, og allerede året efter
høstede hun titlerne som årets bedste
nye kunstner og kvindelige kunstner

ved Nova Scotia Music Awards. I 2007
udkom debutalbummet “Orchestra for
the Moon”, og de følgende år fulgte en
række album og EP’er. I 2014 udkom
albummet “Compostela”, hvor en lang
række øvrige kunstnere medvirker,
blandt andre Ron Sexsmith. Albummet
fik en meget fin modtagelse, og de
følgende år turnerede Jenn Grant flittigt
både internationalt og i Canada. Det
seneste album er “Paradise” fra 2017.
Eneste danske koncert i 2019.
www.jenngrant.com
For English – see page 99

Bolero

torsdag kl. 01.00

Klubscenen

fredag kl. 00.30

JOEL SAVOY, JESSE LÉGE & KELLI JONES (USA)
“Laissez les bon temps rouler” er cajun-kulturens altoverskyggende motto.
Musikken og dansene har, sammen
med den stærke mad, i generationer
været omdrejningspunktet for festerne,
der afløste hverdagens slid. Som barn
af cajun-notabiliteterne Ann og Marc
Savoy er Joel Savoy bogstaveligt talt
opflasket med kulturen og de musikalske rødder, der er en vigtig del af
den. Hos Joel Savoy lever traditionerne
videre. Fra hans violin flyder traditionelle two-steps, valse og reels, og
han leverer fyldig back-up til sangene.
Jesse Lége spiller på den traditionelle

en-radede harmonika, og så er han
kendt for sin høje, grædende vokal, der
er karakteristisk for cajun-traditionerne.
Violinist Kelli Jones flyttede til Lafayette
i Louisiana i 2006 for at studere
cajun-musik. Hun er desuden en del af
det progressive cajun-band Feufollet,
og så er hun en habil sangskriver på
engelsk og cajun-fransk. Tilsammen
leverer de tre cajun, som er båret af
traditioner og næret af stor musikalitet.
Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.joelsavoy.com
For English – see page 100

Telt 1

fredag kl. 19.30

JOHN MORELAND (USA)
Han har “Oklahoma” tatoveret på
knoerne som en evig reminder om,
hvor han kommer fra. John Moreland
er rundet af den samme støvede stat
som Woody Guthrie. Sammenligningen
mellem de to er oplagt, men bestemt
ikke fyldestgørende. Nok mestrer John
Moreland fingerspillet på guitar, og en
del af sangene sender kærlige tanker
til Woody Guthrie. Men lytter man til
John Morelands plader, møder man
hårdtslående rock’n’roll og velklingende
country, som minder mere om Steve
Earle og Bruce Springsteen i de tidlige
halvfjerdsere. Da John Moreland sidst
besøgte Tønder Festival i 2017, tryllebandt han publikum, og der blev diskret

listet mangt en tåre ud af øjenkrogene,
da folk endelig lod Moreland slippe og
bevægede sig ud af teltet. På scenen
var han nøgen og ærlig, og sangene
rummede masser af kærlighed, men
også en god portion bitterhed over
den tabte af slagsen. Denne gang får
John Moreland selskab på scenen af
guitaristen John Calvin Abney, der udover at spille guitar på John Morelands
to seneste albums, “Big Bad Luv” og
“High on Tulsa Heat” også fungerer
som soloartist med flere albums bag
sig. Eneste danske festivalkoncert i
2019.
www.johnmoreland.net
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Telt 1

søndag kl. 20.45

JOHN PRINE (USA)
Et af de helt store amerikanske
sangskrivernavne er tilbage på Tønder
Festival. John Prine var her i 2015 og er
tilbage i 2019. Et scoop endnu engang,
og den 72-årige veteran er stadig vital
og i stand til at skrive fremragende
sange. John Prine er aktuel med albummet ”Tree of Forgiveness” (2018), hans
første album i 13 år med nye sange.
Albummet er produceret af Nashvilles
topproducer Dave Cobb, og blandt
andre Jason Isbell og Brandi Carlile
medvirker. Anmelderne er begejstrede
og mener, at det nye album understreger John Prines status som en af de
betydeligste og mest indflydelsesrige
sangskrivere. Utallige andre kunstnere

har været inspireret af ham, blandt
andre Bob Dylan, Kris Kristofferson
og Johnny Cash. John Prine begyndte
karrieren på folkscenen i Chicago sidst
i 60’erne. Han udgav sit første album i
1971. Hans anerkendelse steg hurtigt,
og snart blev hans sange indspillet
af andre kunstnere. Eksempelvis The
Everly Brothers: ”Paradise”, Bonnie
Raitt: ”Angel From Montgomery” og
Johnny Cash: ”Sam Stone”. John Prine
har vundet et utal af priser, blandt andet
tre Grammy’er, og er netop nomineret til
Rock & Roll Hall Of Fame 2019. Eneste
danske festivalkoncert i 2019.
www.johnprine.com
For English – see page 101

Bolero

torsdag kl. 19.00

Pumpehuset
fredag kl. 22.00

Pumpehuset
lørdag kl. 13.00
"Gaffa Talk"

JOHN SMITH (UK)
Guitaristen og sangskriveren John Smith
løfter fornemt arven fra den britiske
folkscene videre og står i dag som en
kunstner i international klasse. John
Smith kommer fra Devon i England og
har gennem mange år oparbejdet et
ry som en førsteklasses sangskriver,
guitarist og sanger. Han bliver ofte
rost for sit sublime guitarspil, hvor han
med en sikker rytmisk fornemmelse og
ubesværet brug af fingerpickin’, slide og
åbne guitarstemninger har været en efterspurgt musiker. Som sideman har han
samarbejdet med navne som David Gray,

Joe Henry og Joan Baez. Han har været
gæst hos blandt andre Jackson Browne,
Martin Carthy og Rodney Crowell, og
listen af store navne, der har opdaget
John Smith, er lang. Siden 2006 har han
udgivet fem egne album, og det seneste
er “Hummingbird” fra 2018. Den nu
afdøde britiske folklegende, guitaristen
John Renbourn, har kaldt John Smith for
“Fremtiden for folkemusikken”. Britiske
The Sunday Times betegner John Smith
som “guitaristernes guitarist.”
www.johnsmithjohnsmith.com
For English – see page 101

Pumpehuset
fredag kl. 13.00
"Gaffa Talk"

Open Air

fredag kl. 20.00

JONAH BLACKSMITH (DK)
For to år siden lukkede Jonah Blacksmith Telt 1 med en mindeværdig
koncert, hvor de pludselig befandt sig
på en scene midt i teltet, hvor venner
og familiemedlemmer sad klar til at
fyre op under publikum med vaskeægte
Thy-musik. Jonah Blacksmith giver
til stadighed publikum helt specielle
oplevelser, hvad enten de tager på turné
med en filmkoncert eller leverer intime
trio-koncerter som opvarmning til Allan
Olsen. De synger på engelsk, og i musikken genkender man de amerikanske
folk- og country-inspirationer. Teksterne
handler om nærvær, sammenhold og

udfordringer i de små samfund. Selvom
teksterne ofte kredser om opvæksten og
livet i Thy, er følelserne og stemningen
universelle. Tekst og musik taler lige så
meget til publikum, når Jonah Blacksmith rejser tværs igennem Canada, som
når de går på scenen i Tønder. Jonah
Blacksmith er centreret omkring brødrene Simon og Thomas Alstrup. Navnet
er inspireret af bedstefar Johannes,
der var smed. I sommeren 2019 spiller
bandet en række filmkoncerter, og en af
dem bliver på Tønder Festival.
www.jonahblacksmith.com
For English – see page 101

Telt 1

torsdag kl. 15.15

Bolero

fredag kl. 22.15

JULIE FOWLIS (SCO)
Tønder Festival har altid været stedet,
hvor man kan opleve musik med dybe
rødder i en lokal kultur. Julie Fowlis
er et strålende eksempel i 2019. Den
skotske sangerinde og multi-instrumentalist, der i øvrigt besøgte Tønder
i 2014, er en fornem fortolker af den
gæliske/skotske traditionsmusik. Hun
synger primært på gælisk, er vokset
op ved North Uist på Hebriderne og
har fået den gælisk/skotske kultur
med sang, musik og dans ind, fra hun
var helt lille. Julie Fowlis (født i 1978)
udgav sit første album i 2005, og det
skabte stor interesse for den skotske

sangerinde og musiker. Album nummer
to, ”Cuilidh” fra 2007, hvor navne
som John Doyle og John McCusker
medvirkede, blev et internationalt
gennembrud. Julie Fowlis løb med
en lang række priser i de år, blandt
andet BBC Radio 2 Folk Award som
”Folk Singer of The Year”. Julie Fowlis’
seneste og femte studiealbum er ”Alterum” fra 2017, hvor navne som Mary
Chapin Carpenter, Duncan Chisholm og
Michael McGoldrick medvirker. Eneste
danske festivalkoncert i 2019.
www.juliefowlis.com
For English – see page 102

Telt 1

fredag kl. 12.15

Telt 2

lørdag kl. 19.45

KATE RUSBY (UK)
En af Englands helt store stemmer i
den nyere folkemusik kommer tilbage
til Tønder. Kate Rusby besøgte Tønder
Festival i 2013, og publikum kan glæde
sig til et genhør med den britiske
sangskriver og sangerinde. Kate
Rusby (født 1973), der brød igennem
i 90’erne og var en af de førende
skikkelser dengang i den nye bølge af
britisk folk, er i dag på toppen af en
fornem solokarriere. Det hele begyndte
med gruppen Equation sammen med
sangerkollegaen Kathryn Roberts og
de tre Lakeman-brødre, Seth, Sam og
Sean. Rusby udgav et album sammen
med Kathryn Roberts i 1995, og i 1997
udkom Kate Rusbys debutalbum ”Hourglass” – i øvrigt produceret af John

McCusker. Med album nummer to,
”Sleepless” i 1999 rykkede Kate Rusby
opad og blev samme år nomineret til
den ansete Mercury Music Prize. Siden
har hun modtaget adskillige priser,
blandt andet flere BBC Radio 2 Folk
Awards. Kate Rusby har siden 2008
udgivet en række ”Christmas Albums”.
Her fortolker hun traditionelle julesange,
og udgivelserne og tilhørende turneer i
december måned er populære i hjemlandet og er blevet en fast del af Kate
Rusbys aktiviteter. Seneste juleudgivelse er albummet ”Angels And Men”
fra 2017. Eneste danske festivalkoncert
i 2019.
www.katerusby.com
For English – see page 102

Pumpehuset

torsdag kl. 18.00

Visemøllen

lørdag kl. 15.15

LES POULES À COLIN (CAN)
Der er ingen tvivl om, at musikken fra
Quebec har en stor plads i hjertet hos
Tønder Festival. I halvfemserne var det
La Bottine Souriante, der satte gang i
festen, og senere har blandt andre Le
Vent Du Nord besøgt festivalen til stor
begejstring for publikum. Les Poules
à Colin kommer fra Montreal, og de
viser nye sider af Quebec-musikken.
Med baggrund i Quebec-traditionerne
spiller Les Poules à Colin trad-folk, der
byder på høj intensitet og musikalitet.

Gruppen består af Colin Savoie-Levac
(mandolin, banjo, lapsteel og foot-tapping), Marie Savoie-Levac (bas), Sarah
Marchand (sang og piano), Éléonore
Pitre (guitar) og Béatrix Méthé (violin).
De har turneret sammen i Canada,
Europa og Australien. Med Les Poules à
Colin får du Quebec-musikken, som du
aldrig har hørt den før. Seneste album
er “Morose” fra 2017.
www.lespoulesacolin.com
For English – see page 102

Visemøllen

torsdag kl. 17.00

Telt 1

lørdag kl. 14.15
"Women's Circle"

Visemøllen

lørdag kl. 22.15

LESLIE STEVENS (USA)
Magasinet L. A. Weekly har i deres
”Best of L. A.: Music 2018” kåret sangerinden og sangskriveren Leslie Stevens som ”Best Country Singer”. En fjer
i hatten for en kunstner, der i mange
år har været på nippet til det helt store
gennembrud. Flere anmeldere har noteret, at Leslie Stevens har samme vokale
kvaliteter som eksempelvis Emmylou
Harris, Patsy Cline og Alison Krauss.
Som frontfigur i bandet Leslie & The
Badgers blev Leslie Stevens udråbt
som det nye store countrynavn fra den
californiske scene med udgivelsen af
bandets album ”Roomful of Smoke”

i 2010. Leslie Stevens har arbejdet
sammen med navne som Father John
Misty og Jonathan Wilson og turnerer
både solo og med band. I 2016 udkom
soloalbummet ”The Donkey and the
Rose” produceret af Kenneth Pattengale. Et kommende album er produceret af Jonathan Wilson. Sideløbende
er Leslie Stevens med i trioen Dear
Lemon Trees sammen med kollegerne
Kathleen Grace og Jamie Drake. Eneste
danske koncert i 2019.
www.lesliestevensmusic.com
For English – see page 103

Open Air

lørdag kl. 14.15

Bolero

søndag kl. 11.15

LION BEAR FOX (CAN)
Gensyn med trioen Lion Bear Fox
fra Vancouver i Canada. De besøgte
Tønder i 2017 og vil endnu engang
levere en særdeles kvalificeret blanding
af folk, rock, pop og en skefuld
Westcoast-growl. Lyden er stor,
vokalerne stærke og sangene vedkommende. De tre medlemmer, Christopher
Arruda (lion), Cory Woodward (bear) og
Ryan McMahon (fox) er alle sangskrivere og solister. De fandt sammen i
2012, hvor de var på en fælles turné.
Vokalerne, de musikalske ideer og ambitionerne gik godt i spænd, og bandet
Lion Bear Fox var en realitet. De udgav

i 2013 EP’en “We’d Be Good Men” med
seks egne sange samt et enkelt cover,
nemlig Ray LaMontagnes ”Henry Nearly
Killed Me”. Udgivelsen gav genlyd fra
Vancouver til Halifax og sendte trioen
ud på en omfattende turné i Canada. I
februar 2017 udgav bandet albummet
“Lion Bear Fox”. En canadisk anmelder
skrev: “Hele albummet viser, hvor gode
Lion Bear Fox er som historiefortællere,
og det skinner igennem med alsidighed
i hver sang.” Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.thelionthebearthefox.com
For English – see page 103

Kklubscenen
torsdag kl. 23.45

Visemøllen

fredag kl. 00.00

LUKE WINSLOW-KING (USA)
Han vandt manges hjerter på Tønder
Festival 2018, og mon ikke endnu flere
vil overgive sig i år. Luke Winslow-King
(født i 1983) er guitarist, sanger og
sangskriver med base i New Orleans.
Hans musikalske grundpille er blues, og
han bevæger sig ubesværet i et miks af
mange stilarter så som deltablues, ragtime, folk og rootsrock. Han har solidt
fat i de store amerikanske musiktraditioner, som er afsæt for hans personlige
rustikke lyd med et twist af elegance.
Nyeste album er “Blue Mesa” fra 2018,
hvor Luke Winslow-King viser sit alsi-

dige talent som følsom bluesguitarist,
melodisk melodimager og ferm rock
’n’roller. Han kommer oprindeligt fra
byen Cadillac i Michigan, men et besøg
i New Orleans som 19-årig beseglede
hans skæbne. Han har i mange år været
en del af musikscenen i The Crescent
City, hvor han i 2008 indspillede et af
sine første album, “Old/New Baby”, på
det historiske Preservation Hall. Eneste
danske festivalkoncert i 2019.
www.lukewinslowking.com
For English – see page 103

Visemøllen

lørdag kl. 17.00

Pumpehuset

søndag kl. 17.30

MAIJA KAUHANEN (FIN)
Folkemusik fra Finland er ikke noget,
vi oplever så ofte i Danmark. Maija
Kauhanen er en fornem repræsentant
for en yngre generation af finske
musikere, der fortolker og viderefører
traditionsmusik fra Finland og Karelen.
Hun optræder solo med en unik blanding af vokal, perkussion og strengeinstrumentet kantele. Maija Kauhanen
(født i 1986) har specialiseret sig i den
særlige saarijärvi kantele og bruger en
ældgammel teknik med en lille træpind
som plektrum. Hun er virtuos på sit
instrument og har blandt andet vundet

The International Solo Kantele Competition i 2011. Som komponist og musiker
med rødderne i den finske folkemusik
har Maija Kauhanen de senere år opnået et markant internationalt gennembrud. Hun har turneret i Skandinavien,
Tyskland, Holland, Kina og Japan, og
hendes debutalbum “Raivopyörä / The
Whirl of Rage” udgivet i 2017 har fået
en meget fin modtagelse i europæiske
folk- og rootsmagasiner. Eneste danske
festivalkoncert i 2019.
www.maijakauhanen.com
For English – see page 104

Klubscenen

torsdag kl. 16.00

Visemøllen

fredag kl. 15.15

MANDOLIN ORANGE (USA)
Country, folk og bluegrass mødes i et
righoldigt miks hos duoen Mandolin
Orange fra North Carolina. Americana-traditionerne bliver nænsomt
båret videre, sangene er originale, og
stemningen er intim, melankolsk og
blottet for ydre staffage. Vokalharmonierne sidder lige i skabet, når Andrew
Marlin (mandolin, guitar, vokal) og Emily
Frantz (violin, guitar, vokal) folder sig
ud. Andrew Marlin er sangskriveren, og
på gruppens seneste album, “Tides of a
Teardrop” (2019) bliver hans tekster om
tab og sorg formidlet i et velproduceret
og enkelt lydbillede. Mandolin Orange
har eksisteret siden 2009 og har i dag
et stort publikum i USA. Internationalt

er de stærkt på vej frem og turnerer
blandt andet i Europa i foråret 2019.
Den danske debut sker på årets Tønder
Festival. Mandolin Orange’s udgivelser
har kastet meget ros af sig fra anmeldere, og dagbladet Washington Post
har skrevet: “Et årti inde i en karriere,
hvor de har været med til at omdefinere
amerikansk roots-musik over for en
yngre generation, er duoen Mandolin
Orange lykkedes med at blande engageret historiefortælling med akustiske
elementer af bluegrass, folkemusik og
country.” Eneste danske festivalkoncert
i 2019.
www.mandolinorange.com
For English – see page 104

Pumpehuset

torsdag kl. 22.30

Jamteltet

fredag kl. 22.00

MARTIN HARLEY (UK)
Den britiske guitarist og sangskriver
Martin Harley har opnået et fornemt
ry som slide-guitarist med speciale i
lapsteel-guitaren. Hans materiale er den
akustiske blues, folk og rootsmusik, og
han forener på fineste vis sin vedkommende sangskrivning med overbevisende vokal og ikke mindst ekvilibristisk
guitarspil. Martin Harley (årgang 1975)
kommer fra England, men har de senere
år været flittig gæst i Nashville, hvor hans
seneste album, ”Static in The Wires”
(2017), er indspillet. Her er han i selskab
med bassisten Daniel Kimbro, som også
var med på hans forrige album ”Live at
Southern Ground”. På det seneste album

medvirker blandt andre dobro-mesteren
Jerry Douglas. Martin Harley er blevet et
stort navn i USA og Canada såvel som i
hjemlandet og resten af Europa. Han har
udgivet musik siden 2003 – både solo
og med trioen Martin Harley Band. Trioen
turnerede flittigt og blev kendt for sin
akustiske lyd med Weissenborn-guitar
(lapsteel), balalaika, cajon og kontrabas. Guitarist Magazine skriver kort og
forståeligt om Martin Harley: “Harley
offers the listener a masterclass in taste,
style and roots blues.” Eneste danske
festivalkoncert i 2019.
www.martinharley.com
For English – see page 105

Visemøllen

torsdag kl. 15.15

Pumpehuset
lørdag kl. 17.30

MAX GOMEZ (USA)
En sangskriver med tæft for folk,
country og blues og endnu et af de nye
spændende navne, Tønder Festival kan
præsentere for det danske publikum.
Max Gomez (født i 1987) tilhører den
nye generation af sangskrivere på den
amerikanske folkroots-scene. Han er
vokset op i den lille by Taos i New Mexico og fik en guitar i julegave, da han
var 10 år gammel. Han fik hurtig smag
for klassisk americana og lærte sig
sange af Johnny Cash og Big Bill Broonzy. Siden begyndte han at skrive sine
egne sange, og som 18-årige flyttede
han til Los Angeles for at forfølge en

musikerkarriere. Her mødte han blandt
andre Shawn Mullins, som han skrev
end del sange sammen med. I 2013 udkom Maz Gomez’ debutalbum “Rule The
World”. I 2017 udgav han EP’en “Me &
Joe”. Den er produceret af Jim Scott,
som har arbejdet med blandt andre Tom
Petty, Johnny Cash og Lucinda Williams.
Blandt musikerne på EP’en er guitaristen Doug Pettibone (Lucinda Williams)
og pedal steel-guitaristen Greg Leisz
(Jackson Browne, Eric Clapton). Eneste
danske festivalkoncert i 2019.
www.maxgomezmusic.com
For English – see page 105

Telt 1

fredag kl. 15.30
"Niels Hausgaard
75 års fødselsdags
koncert"

Bolero

søndag kl. 19.15

NIELS HAUSGAARD (DK)
Jo, selvfølgelig kommer Niels Hausgaard også på Tønder Festival i år. Den
danske poet, satiriker, sangskriver,
debattør og entertainer har om nogen
været med til at præge festivalen og har
været med i Tønder siden 70’erne. I år
fylder Niels Hausgaard 75 år, og det
bliver fejret med en særlig koncert på
festivalen. Og naturligvis giver han også
sin egen koncert.
Niels Hausgaard er en ener og formår
at række ud til et meget stort publikum.

Hans årlige vinter/forårskoncerter er
en historie i sig selv med udsolgte
koncertsale på en fire måneder lang
turné rundt i landet. I 2019 er showet
navngivet ”Tryk min danske hånd”.
Niels Hausgaard trives bedst i mødet
med publikum. Hans show er delvist
tilrettelagt, men han giver sig selv god
plads til improvisation og til at arbejde
sammen med publikum.
www.nielshausgaard.dk
For English – see page 105

Featuring:
rd
Niels Hausgaa
n
Signe Svendse
Allan Olsen
Steffen Brandt
Huxi Bach
Finbar Furey

Marie Key
m
Kjartan Arngri
Laura Mo
d
Christian Alva
Ian McCalman
Telt 1

fredag
kl. 15.30

NIELS HAUSGAARD
75 ÅRS FØDSELSDAGSKONCERT (DK)
Det bliver et brag af en fest med
masser af Tønder Festival-stemning og
en varm hyldest til en mand, der fortjener et hurra og et stort bifald. Niels
Hausgaard, sangskriver, satiriker og
debattør, fylder 75 år i august 2019, og
det bliver fejret på årets Tønder Festival
med en fødselsdagskoncert i topklassen. En række musikerkolleger vil være
på scenen for at hylde Niels Hausgaard,
og det bliver ikke kedeligt: Signe
Svendsen, Allan Olsen, Steffen Brandt,
Marie Key, Laura Mo, Christian Alvad,
Finbar Furey, Ian McCalman og Kjartan

Arngrim. Og Niels Hausgaard vil naturligvis også selv være der. Huxi Bach
binder det hele sammen på smukkeste
vis. Hvis der er en dansk kunstner, der
har været med til at præge Tønder Festival, er det Niels Hausgaard. Han har
været på plakaten på festivalen stort
set hvert år siden 70’erne, har leveret
humor, poesi og musikalitet i stride
strømme og har banet vejen for talrige
yngre musikerkolleger ved at invitere
dem med på scenen.
For English – see page 106

Bolero

fredag kl. 19.15

Bolero

lørdag kl. 11.15

OLD MAN LUEDECKE (CAN)
Prisvindende banjospiller, guitarist og
sangskriver Old Man Luedecke fra Nova
Scotia i Canada er en moderne poet
og troubadour med old-time og folk i
rejsekufferten. Old Man Luedecke (Chris
Luedecke) er tro mod traditionerne, en
ferm banjospiller og dertil en særdeles
anerkendt sangskriver og historiefortæller. Han har vundet to canadiske Juno
Awards for henholdsvis albummet “Proof
Of Love” (2008) og “My Hands Are
On Fire And Other Lovesongs” (2010).
Albummet “Tender is the Night” 2012)
vandt som Album of the Year ved den

canadiske East Coast Music Awards. Old
Man Luedecke har arbejdet tæt sammen
med mesteren inden for amerikansk
oldtime, Tim O’Brien, som Tønderpublikummet kender vældig godt fra talrige
koncerter på festivalen. Tim O’Brien
har produceret Old Man Luedeckes to
seneste album og medvirker også på
mandolin, violin, bouzouki og vokal.
“Domestic Eccentric” (2015) er indspillet
hjemme i stuen hos Old Man Luedecke.
Eneste danske koncert i 2019.
www.oldmanluedecke.ca
For English – see page 106

Telt 1

lørdag kl. 21.30

Telt 2

søndag kl. 17.30

PATTY GRIFFIN (USA)
Hun var en del af Robert Plants Band of
Joy, og på The Sweet Harmony Travelling Revue turnerede hun med Emmylou
Harris, Buddy Miller, Gillian Welch og
Dave Rawlings. Hendes sange er blevet
sunget af Mary Chapin Carpenter, Emmylou Harris, Jessica Simpson, Dixie
Chicks og Kelly Clarkson blandt mange,
mange andre. I marts 2019 udgav
hun sit tiende album, “Patty Griffin”,
og de to singler “Where I come from”
og “River” fik en hjertelig modtagelse
af The Rolling Stone. Patty Griffin er
vokset op i Old Town i staten Maine, og
i de tidlige halvfemsere optrådte hun
på de små caféer i Boston og omegn.
Her blev hun spottet af A&M Records,

der udgav hendes debut “Living with
Ghosts”. Et album, der solgte i over
200.000 eksemplarer og blev fulgt
op af den rockende “Flaming Red” fra
1998. Patty Griffin har været nomineret
til en stribe Grammy’er og AMAAwards, og i både 2010 og 2011 vandt
hun i kategorierne Best Gospel Album
og Best Traditional Gospel Album. Det
vidner om Patty Griffins store alsidighed
og genremæssige bredde. Med sig til
Tønder har hun sit band samt sange
fra det nye album og et imponerende
bagkatalog. Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.pattygriffin.com
For English – see page 106

Klubscenen

torsdag kl. 22.00

Open Air

fredag kl. 15.00

PAUL CAUTHEN (USA)
Paul Cauthen, der besøgte Tønder
Festival sidste år, har de senere år
slået sit navn solidt fast som en af mest
interessante sangskrivere og stemmer
på den amerikanske countryscene. I
2016 udgav han albummet “Gospel”,
hvilket fik magasinet Rolling Stone til at
sætte ham på listen over ”Ti nye countrykunstnere, du er nødt til at kende”. I
2018 udkom efterfølgeren, EP’en “Have
Mercy”. Paul Cauthen bekender sig
til klassisk outlaw country, og avisen
The Austin Chronicle har skrevet om
Paul Cauthen, at ”albummet “Gospel”
introducerer den sejeste Texas-baryton,

der skærer sig ind imellem Waylon
Jennings rå power og Elvis Presleys
sitrende croon”. Begge udgivelser har
referencer til Paul Cauthens opvækst,
hvor han sang i et kirkekor. Før solokarrieren var han med i bandet Sons of
Fathers, der opnåede stor anerkendelse
med albummet ”Burning Days” (2013).
I vinteren 2019 har Paul Cauthen blandt
andet være på en turné i USA sammen
med kollegaen Steve Earle. Eneste
danske festivalkoncert i 2019.
www.paulcauthenmusic.com
For English – see page 107

Open Air

lørdag kl. 19.00

Klubscenen

søndag kl. 12.15

PLANTEC (FR)
Forvent en fest med smæk for skillingen, når Plantec går på scenen. Bandet
har rødder i Bretagne, og musikken er
et miks af traditionel bretonsk folkemusik og electronica, beats og samples.
Plantec har eksisteret siden 2003, har
udgivet syv album og turneret i det
meste af verden. Kombinationen af
pågående pumpende beats og keltisk
folkemusik med akustiske instrumenter har gjort Plantec til et af de mest
populære elektro-folknavne i Europa.
Plantec består af brødrene Yannick
Plantec, guitarer, og Odran Plantec,
bombardes (bretonsk blæseinstrument)

samt DJ Ibril (Gabriel N’Dombi D’Otala)
på elektroniske instrumenter, keyboards
med mere. Har Plantec en hemmelig
opskrift, må det være afsættet i de traditionelle dansefester i Bretagne, FestNoz. En fest med musik og dans, hvor
der kan være fra et par hundrede til ti
tusind deltagere. Og det går ikke stille
af. Plantecs eneste album er “Live”
(CD/DVD) fra 2018 indspillet på Festival
Interceltique De Lorient, en af verdens
største keltiske dance-festivaler. Eneste
danske festivalkoncert i 2019.
www.plantec.fr
For English – see page 107

Telt 1

lørdag kl. 11.15

Pumpehuset
lørdag kl. 15.15
"Artist talk"

Telt 1

POUL KREBS & HENNING
KVITNES MED BAND (DK, NO)
To nordiske sangskrivere sammen med et
særdeles stærkt band udgiver nyt album
og giver eksklusiv releasekoncert på Tønder Festival 2019. Myreflittige Poul Krebs
har et meget stort publikum herhjemme,
og det samme har Henning Kvitnes i
Norge. De to sangskrivere mødtes for 30
år siden, og de har indimellem deres respektive solokarrierer arbejdet og turneret
sammen. Nu har de indspillet en række
både nye og gamle sange, og albummet
bliver præsenteret på årets Tønder Festival.
“Tønder er den festival, vi helst vil spille
på med det her set-up. Pladen er ikke et
studiealbum med en producer, men er helt

søndag kl. 14.00
"Gentlemen's Circle"
(Poul Krebs)

tæt på vores livelyd,” siger Poul Krebs.
Bandet i studiet og på scenen består af:
Palle Hjorth, tangenter, Rune Kjeldsen,
guitar, Troels Skærbæk, bas, og Rasmus
Valldorf, trommer. I løbet af efteråret 2019
turnerer Krebs, Kvitnes og band i både
Danmark og Norge. Henning Kvitnes har i
2018 været på en lang 40 års jubilæumsturné og udgivet albummet “60 runder
rundt sola”. Poul Krebs har haft travlt
med turné herhjemme og med sit seneste
album “Maleren og delfinerne i bugten”.
www.poulkrebs.dk
www.henningkvitnes.no
For English – see page 108

Telt 2

torsdag kl. 20.15

Bolero

fredag kl. 11.15

RUSTON KELLY (USA)
Han tilhører toppen af Nashville’s yngre
countryscene, har fået fine anmeldelser
for sit seneste album “Dying Star”
(2018), og så er han i øvrigt gift med
countrystjernen Kacey Mushgraves.
Ruston Kelly og Kacey Musgraves bliver
kaldt for Nashvilles nye power couple.
De mødte hinanden i 2016 på The
Bluebird Café i Nashville, hvor Musgraves var blandt publikum, og Ruston
Kelly var på scenen. På det tidspunkt
var Ruston Kelly godt i gang med som
sangskriver og musiker i countrymusikkens hovedstad. I 2013 fik han stor

anerkendelse med sangen “Nashville
Without You”, som han var med til at
skrive til kollegaen Tim McGraw. I 2017
udgav han EP’en “Halloween”, og i
2018 albummet “Dying Star”. Ruston
Kelly (født i 1988) kommer fra South
Carolina og flyttede i sin barndom rundt
til forskellige byer på grund af farens
arbejde. Som 17-årig vendte han tilbage til USA og flyttede til Nashville for
at forfølge karrieren som sangskriver.
Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.rustonkelly.com
For English – see page 108

Open Air

torsdag kl. 12.30

THE SAVAGE ROSE (DK)
I 2017 måtte The Savage Rose
desværre melde afbud på grund af sygdom. Nu er de tilbage og åbner Tønder
Festival 2019. The Savage Rose er et af
de stærkeste og mest sejlivede navne
på den danske scene. 70-årige Annisette Koppel er i front hos The Savage
Rose, der kunne fejre 50 års jubilæum i
2017. Historien om The Savage Rose er
lige så vild og enestående, som sangerinden Annisette er på scenen. Et band,
der til stadighed udvikler sig og ikke
går på kompromis. Et band, der har
skiftet ud på pladserne mange gange,
men som bevarer en helt særlig sjæl.
Selv om det nu er mere end ti år siden,
at komponisten og tangentspilleren

Thomas Koppel døde, er The Savage
Rose fortsat med Annisette Koppel som
hovedfigur garant for bandets historie,
sound og udtryk. Der går en lige linje
fra debutalbummet ”The Savage Rose”
i 1968 til det seneste ”Homeless” fra
2017. Blandt de mange album i rækken
er det værd at nævne milepæle som
”Dødens Triumf” (1972), ”Wild Child”
(1973) og ”Black Angel” (1995). The
Savage Rose er dansk musikhistorie, og
genremæssigt er de umulige at putte i
bås. Klassisk, rock, blues, soul, folk, de
har taget det hele ind. Og Annisettes
vokal har altid været i en klasse for sig.
www.thesavagerose.net
For English – see page 109

Telt 2

torsdag kl. 18.30

Pumpehuset
lørdag kl. 22.00

SHAUN FERGUSON (CAN)
En musiker og instrumentalist i
særklasse. Shaun Ferguson kommer fra
New Brunswick i det nordøstlige Canada
og har udforsket forskellige musikgenrer
de sidste tyve år. Han er selvlært musiker med et skarpt instinkt for musikkens
kerne og sans for at forfine og udvikle
sit helt eget udtryk. Som guitarist og
komponist søger han konstant nye
veje og befinder sig ofte i projekter,
der involverer poesi, visuel kunst, dans
og musik. Han er kendt for sit sublime
guitarspil, men evner også at overføre
sine færdigheder til andre instrumenter

– eksempelvis cello, bas og percussion.
Han udgav albummet “Ascensions” i
2011 og “ Résilience” i 2017.
En anmelder i det canadiske dagblad
L´Étoile Newspaper har skrevet om
Shaun Ferguson: “Med sin akustiske
guitar viser Shaun Ferguson os, at
vejrtrækning og spil er den samme ting
for ham, og at hans favoritinstrument
har styrken til at tilbyde vores sind og
ører verdens smukkeste musik.” Eneste
danske festivalkoncert i 2019.
facebook.com/shaunferguson888
For English – see page 109

Open Air

lørdag kl. 20.45

Klubscenen

søndag kl. 18.45

SKIPINNISH (SCO)
De besøgte Tønder Festival i 2018
og overbeviste alle om, at et gensyn
var helt oplagt. I 2019 kan Skipinnish
fejre 20 års fødselsdag, og bandets
popularitet er større end nogensinde
før. Skipinnish er nutidig keltisk musik
med hitliste-toppende, originale sange
og lyden af bagpipe, accordion og
violin. Bandet har bygget en loyal og
stærk fanbase siden starten i 1999.
Det hele begyndte, da accordionspiller Angus MacPhail mødte bagpiper
Andrew Stevenson, da de studerede på
The Royal Scottish Academy of Music

and Drama i Glasgow. De seneste år –
med sanger Norrie MacIver i front – har
Skipinnish oplevet en tur mod toppen af
den blomstrende keltiske musikscene i
Skotland, det øvrige Storbritannien og
Europa. Bandet har udgivet syv album,
og det seneste er ”The Seventh Wave”
fra 2017. Skipinnish vandt i hjemlandet
prisen ”Scots Trad Live Act Of The
Year 2017”. Eneste danske koncert i
sommeren 2019.
www.skipinnish.com
For English – see page 110

Open Air

lørdag kl. 12.30

Bolero

søndag kl. 00.45

STARTIJENN (FR)
Dans og musik hører tæt sammen, når
Startijenn fra Bretagne er på scenen.
Startijenn, som betyder energi på
bretonsk, har rødder i de traditionelle musik-dansefester i Bretagne,
Fest-Noz. Og energi er der masser af.
Startijenn har siden bandets start i
1997 udviklet sig til et uhyre populært
liveband, der kan skabe en effektiv
kollektiv fest med rytmiske sprudlerier,
traditionel bretonske folkemusik og nye
originale kompositioner. Startijenns
musik har et naturligt keltisk slægtskab,
og de fem musikere betjener sig af
primært akustiske instrumenter – de

bretonske blæseinstrumenter bombarde
og binioú samt uilleann-sækkepibe og
diatonisk accordeon koblet sammen
med guitar og bas. Startijenn har
turneret livligt i Frankrig og det øvrige
Europa samt Asien. De har udgivet seks
album, blandt andet det bemærkelsesværdige “El-TaQa” fra 2012, hvor
de med musikalske gæster kombinerer
arabisk trance med bretonsk folkemusik. Seneste udgivelse er et livealbum
fra 2016. Eneste danske festivalkoncert
i 2019.
www.startijenn.bzh
For English – see page 110

Bolero

lørdag kl. 22.15

Jamteltet

søndag kl. 12.00

SUSTO (USA)
Susto er band- og kunstnernavn for
sangskriveren og guitaristen Justin
Osborne fra Charleston, South Carolina.
Susto har de senere år taget hastige
skridt fremad med original og personlig
rootsrock og americana. Det seneste – og tredje – album fra Susto er
“Ever Since I Lost My Mind” udgivet
på Rounder Records i begyndelsen
af 2019. Justin Osborne begyndte
at spille musik og skrive sange som
14-årig og var med i forskellige bands
i high school og college. Han forsøgte
at satse på musikken, men da han var
midt i 20’erne, parkerede han musikerdrømmene, tog til Cuba og gik efter
en uddannelse som antropolog. Men

blandt andet opmuntret af cubanske
musikervenner vendte han tilbage til
USA og indspillede sit første album
under navnet Susto. Den akademiske
karriere måtte vige, og musikken kom
tilbage i centrum. Han har forklaret, at
ordet susto i latinamerikanske kulturer
betyder noget i retning af intens frygt
og åndeligt panikanfald. “Jeg valgte
navnet Susto til projektet på grund af
betydningen bag ordet. Personligt var
det en periode med mistet kontakt til
min familie og en generel følelse af tab
af retning,” har Justin Osborne udtalt.
Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.sustoisreal.com
For English – see page 111

Telt 1

lørdag kl. 00.45

Open Air

søndag kl. 14.15

TIDE LINES (SCO)
I 2016 forlod Robert Robertson og
Ross Wilson det succesfulde skotske
band Skipinnnish for at danne Tide
Lines. Verden havde endnu ikke hørt
om bandet, da sangen “Far Side of the
World” efter blot 24 timer på iTunes
havde overhalet sange med prominente
navne som Coldplay, Beyonce og Adele.
Rejsen til stjernerne var begyndt. Siden
har Tide Lines turneret intensivt og
udgivet albummet “Dreams We Never
Lost” og senest EP’en “Let’s Make
Tonight”. Tide Lines viderebringer den
arv, som Runrig efterlod sig, da bandet
sidste år sagde definitivt farvel. Tide Li-

nes består af sanger og guitarist Robert
Robertson, Alisdair Turner på guitar og
sækkepibe, Ross Wilson på keyboards
og trommeslager Gus Munro. Tide
Lines er inspireret af de gæliske sange,
sækkepibe-melodierne, den storslåede
natur og den utæmmelige kærlighed.
Bandet har skabt sig et nyt publikum
med en succesfuld opdatering af den
highland-sound, som også publikum
i Tønder kender godt. Eneste danske
festivalkoncert i 2019.
www.tidelinesband.com
For English – see page 111

Visemøllen

torsdag kl. 20.30

Telt 2

fredag kl. 11.00

THE TWEED PROJECT (ENG, SCO)
Medlemmerne af The Tweed Project
er nogle af de mest succesfulde unge
musikere på den engelske og skotske
folkemusikscene. Bandet opstod i
2015 og er klar til 2019 i en ny udgave.
Musikerne har fundet sammen i fælles
kærlighed til folkemusiktraditionerne i
England og Skotland og har i øvrigt travlt
med deres respektive karrierer. Duoen
Greg Russell og Ciaran Algar, som har
besøgt Tønder Festival flere gange, og
som også besøger festivalen i år, udgav
deres fjerde album i 2018 og har vundet
BBC Radio 2 Folk Award to gange. Evan

Carson, perkussion, slår også sine folder
i Sam Kelly & The Lost Boys – ligeledes
velkendt i Tønder. Fra Skotland kommer
duoen Josie Duncan og Pablo Lafuente,
som har vundet BBC Radio 2 Young
Folk Award i 2017, og som udgav deres
debutalbum i januar 2018. Endelig er
det Ali Levack på fløjte og sækkepibe,
som er en af de mest respekterede unge
musikere på dette felt. Eneste danske
festivalkoncert i 2019.
facebook.com/TheTweedProjectBand
For English – see page 112

Telt 2

torsdag kl. 23.30

Klubscenen

fredag kl. 22.45

TYLER CHILDERS (USA)
Han overbeviste publikum sidste år i
Tønder og er tilbage i 2019. Sangskriver og guitarist Tyler Childers er godt på
vej til at indtage toppen af countryscenen i USA og har påbegyndt erobringen
af Europa. Hans koncerter på Tønder
Festival i 2018 kastede fine anmeldelser af sig, og Gaffa skrev blandt andet,
at “Tyler Childers er endnu et nyt countryrocknavn, man bør holde øje med.”
Tyler Childers (født i 1991) kommer fra
Kentucky og har musikalske rødder i
bluegrass, folkemusik fra Appalacherne
og southern rock. Han udgav sit første

album ”Bottles and Bibles” i 2011,
men det helt store ryk kom i 2017 med
albummet ”Purgatory”. Det er indspillet
i Nashville med Sturgill Simpson som
producer og med Johnny Cash’ tekniker
David Ferguson bag knapperne. Albummet gav massiv genlyd, og magasinet
Rolling Stone har sammenlignet Tyler
Childers sangskrivning og evne som
historiefortæller med John Prine.
Eneste danske festivalkoncert i 2019.
tylerchildersmusic.com
For English – see page 112

Pumpehuset

torsdag kl. 20.15

Jamteltet

fredag kl. 18.00

THE UNWANTED (USA/IRL)
Et transatlantisk musikalsk samarbejde,
der kombinerer den irske traditionsmusik med amerikansk folkemusik fra
Appalacherne. Trioen The Unwanted
består af den irske sangerinde Cathy
Jordan fra gruppen Dervish, som
også er på plakaten i Tønder i år,
irske Séamus O’Dowd, guitar, violin,
mundharpe, som har en fortid i blandt
andre Dervish, og amerikanske Rick
Epping, concertina, banjo med mere.
Sidstnævnte har boet både i USA og
Irland og har dyrket båd den irske og
amerikanske folkemusik. The Unwanted
blander behændigt de forskellige, men

beslægtede musikalske traditioner og
har en grundlæggende forståelse for
musikken fra den gamle og nye verden.
Det vil sige folkemusikkens historiske
rejse fra Irland tværs over Atlanten til
Amerika – og tilbage igen i forskellige
nye former. The Unwanted viser, at de
musikalske traditioner med bånd hen
over Atlanten er yderst relevante, når
dybt kompetente musikere tager fat på
materialet. Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.compassrecords.com/artist/
the-unwanted
For English – see page 112

Telt 2

fredag kl. 14.00

Visemøllen

lørdag kl. 00.00

VISHTÈN (CAN)
Gik du glip af Vishtèn sidste år? Så får
du nu endnu en chance. I over et årti
har trioen blændet publikum med deres
egen kombination af franske sange
og originale melodier, der trækker på
keltiske og fransk-canadiske musiktraditioner, påvirket af indie-toner og
den moderne rocks følsomhed. Vishtèn
består af Emmanuelle og Pastelle
LeBlanc, der kommer fra Prince
Edward Island, og Pascal Miousse fra
de fransktalende Magdalen Islands.
Tilsammen spiller de på en lang række
instrumenter som violin, harmonika,

mandola, guitar, bodhrán, piano og
jødeharpe, og melodierne bakkes op af
foot-tapping, der er kendetegnende for
musikken i det østlige Canada. Vishtèn
har udgivet seks albums, hvor “Terre
Rouge” fra 2015 høstede en prestigefyldt East Coast Music Award for
“Roots/Traditional Group Recording of
the Year”. Trioen har turneret intensivt
i Nordamerika, Europa og Australien.
Eneste danske festivalkoncert i 2019.
www.vishten.net
For English – see page 113

Visemøllen

fredag kl. 22.15

Telt 2

lørdag kl. 11.30

Telt 1

søndag kl. 14.00
"Genltemen's Circle"

WILLIAM CRIGHTON (AUS)
Der var fuld power på, da William
Crighton lod sin tordenrøst lyde i sangen
“Jesus Blues” under festivalen sidste år
med linjerne “Jesus got the blues, and
I’m about to lose” og med finaleteksten
“I want my money back”. Hans vokal
går i clinch med folk og rock, og som
historiefortæller dykker han ofte ned i
de dybere og spirituelle lag – og som i
“Jesus Blues” en hilsen til religiøsiteten
og kirken. Sangen er med på hans
debutalbum “William Crighton” fra
2016. Et album, der gav mange anmelderroser, og det samme har været tilfæl-

det med hans koncerter. Avisen The
Australian skrev i en anmeldelse: “Én
gang i livet overstiger en koncert alle
forventninger og slår dig i ansigtet med
sin elegance, majestætiske sang og materialets kvalitet”. I 2017 udgav Crighton
singlen “Hope Recovery (Talking To
God)”, og i 2018 kom album nummer
to, “Empire”, der har cementeret William
Crightons position som et af Australiens
stærkeste navne lige nu. Eneste danske
festivalkoncert i 2019.
www.williamcrightonmusic.com.au
For English – see page 113

Telt 1

lørdag kl. 14.15

WOMEN’S CIRCLE (USA, CAN, IRL, DK)
Både i 2018 og 2017 har de særlige eftermiddagskoncerter Women’s Circle og
Gentlemen’s Circle været store succeser.
Og publikum bliver naturligvis ikke snydt i
år, hvor begge koncepter er på programmet. Women’s Circle byder på seks
kvindelige sangskrivere fra USA, Canada,
Irland og Danmark: Fra USA er det Caitlin
Canty, der var her i 2016, samt countrynavnet Leslie Stevens. Fra Nova Scotia
i Canada kommer Jenn Grant, og fra
Irland, men bosiddende i Canada, Irish

Mythen, som besøgte Tønder sidste år.
Irske Heidi Talbot deltager – hun er i år
på festivalen med bandet Arcade, og fra
Danmark er det Signe Svendsen. Ideen
med “Songwriter’s Circle” er langt fra
ny. Det har altid været en del af Tønder
Festivals identitet at skabe de særlige
koncertøjeblikke, hvor sangskrivere fra
nær og fjern mødes på scenen, skiftes til
at være i front, spiller med på hinandens
sange og fortæller gode historier.
For English – see page 113
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