
A.J. CROCE (USA)

Et gensyn med den amerikanske sanger 
og sangskriver A. J. Croce, der besøgte 
Tønder i 2016.
Musikken har rødder i den store 
amerikanske tradition med blues og jazz 
i centrum. A. J. Croce – Adrian James 
Croce – er født i 1971, og hans far var 
den legendariske sangskriver Jim Croce. 
Som barn lærte A. J. Croce sig de ba-
sale færdigheder som sanger og pianist 
ved at lytte til blandt andre Ray Charles 
og Stevie Wonder. Han begyndte tidligt 
at spille for et publikum og fik som 19-
årig sin første pladekontrakt. Hans første 
udgivelser var produceret af navne som 

T-Bone Burnett og Jim Keltner, og han 
har altid omgivet sig med solide navne i 
producerstolen og studiet. Hans seneste 
album er ”Twelve Tales” fra 2014, hvor 
en række store navne har produceret, 
blandt andre nu afdøde Allen Toussaint 
og Jack Clement. A. J. Croce er en 
original amerikansk sangskriver, som 
allerede tidligt fandt sit musikalske stå-
sted. Men naturligvis har han også taget 
sin fars musik med ind i sit univers nu og 
da – blandt andet sangen ”Operator”.
www.ajcrocemusic.com
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AFENGINN (DK) & GLAS (DK, NO, FO, FI)

Med deres seneste album ”OPUS” fra 
2016 viser Afenginn, at de er et af de 
mest originale og modige orkestre på 
den danske scene. Albummet, der er 
bygget op som en klassisk symfoni, 
viser et spillevende og virtuost band, der 
uden angst kaster sig ud i grænseløs 
musikalsk udfoldelse. ”Opus” er Afen-
ginns album nummer seks, og meget 
passende udløste det seks stjerner hos 
Gaffas anmelder. Også øvrige medier 
både herhjemme og i udlandet giver 
det fremragende anmeldelser. Afenginn 
modtog i 2016 ikke mindre end fire 
Danish Music Awards for albummet, to 

ved DMA Folk og to ved DMA World. 
Afenginn har eksisteret siden 2002 og 
er blevet lidt af en institution på den 
danske musikscene. Deres blanding af 
østeuropæisk og nordisk folkemusik, 
brug af skæve taktarter og iltre udbrud 
samt inspiration fra klassisk musik har 
indbragt dem talrige priser og sendt dem 
ud på turneer i Europa, USA, Canada 
og Australien. På Tønder Festival 2017 
optræder Afenginn sammen med det 
nordiske vokalensemble GLAS.
www.afenginn.dk

For English – see page 83
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ALLAN OLSEN (DK)

Allan Olsens kendetegn som sangskriver 
og optrædende er lysten til konstant at 
udfordre sin metier. Både i genrevalg 
og live. Allan Olsen optræder lige gerne 
solo med sine rablende anekdoter og 
akustiske akkompagnement som med 
den store, rockede lyd. ”Jeg skriver og 
synger nok bare om alt dét, de andre 
ikke gider at beskæftige sig med. Det er 
fint med mig,” siger Allan Olsen, der altid 
er gået sine egne, snørklede veje. I 2013 
satte han således helt nye standarder for 
musikudgivelse i Danmark. Albummet 
”JØWT” udkom kun i Vendsyssel og blev 
solgt hos de lokale SPAR-købmænd. 

Alligevel blev ”JØWT” én af årets mest 
solgte udgivelser i Danmark. Gennem 
en 40 år lang karriere er det blevet til i 
alt 18 plade- og bogudgivelser fra Allan 
Olsen’s værksted. Og mange nomine-
ringer og hyldester – herunder seks 
Danish Music Awards. I efteråret 2016 
Olsen turnerede for første gang i 10 
år med orkester. Gaffa kvitterede med 
fem stjerner og skrev blandt andet: ”En 
respektaftvingende præstation fra Olsen 
og det mere end solide band.” Et nyt 
album er undervejs i 2017. 
www.allanolsen.dk
For English – see page 83
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ALTAN (IRL)

Altan blev dannet af ægteparret Frank 
Kennedy og Mairéad Ni Mhaonaigh og 
blev op igennem halvfemserne et af de 
største irske trad-bands. Inspirationen 
var hentet fra utallige sessions i køkke-
ner og på pubs rundt omkring i Donegal, 
og med en kombination af den traditio-
nelle violinmusik herfra og obskure fløj-
te-melodier, som Frank Kennedy havde 
samlet op i det nordlige Irland, blev Altan 
et frisk pust på den irske trad-scene. De 
blev også de største eksponenter for tra-
ditionerne i Donegal, der hidtil ikke havde 
været kendt mange andre steder. I 1992 

fik Frank Kennedy konstateret kræft, men 
fortsatte med at indspille og turnere med 
Altan indtil sin død to år senere. Altan 
fortsatte efter Kennedys død, og da Altan 
i 1996 udgav albummet ”Blackwater” på 
Virgin Records, var det første gang, at et 
traditionelt irsk band blev udgivet på et 
stort pladeselskab. Altan har flere gange 
gæstet Tønder Festival, og det bliver til 
endnu et glædeligt gensyn, når gruppen i 
2017 kan fejre 30 års jubilæum.
http://altan.ie

For English – see page 83
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ANDERSON EAST (USA)

I 2016 fik amerikanske Anderson East 
og hans rockende band temperaturen 
til at stige faretruende i Telt 2. Her blev 
leveret blues, country, soul og rock i 
generøse doser, og Anderson Easts 
sjælfulde powerstemme gik rent hjem. 
Den gode nyhed er, at han kommer igen 
i år. Hans popularitet er i mellemtiden 
vokset endnu mere, blandt andet takket 
være sangen ”What Would It Take”, som 
er med på soundtracket til filmen ”Fifty 
Shades Darker”. 
Han har også leveret en heftig version 
af Bob Dylans ”Forever Young” til en 
reklamefilm for bilfirmaet Ram Trucks. 
Anderson East fik sit gennembrud i USA 

i 2015 med albummet "Delilah". Det 
er produceret af Dave Cobb, som også 
står bag produktioner med tre af tidens 
hotteste countryrock-navne Jason Isbell, 
Sturgill Simpson og Chris Stapleton. 
I et videointerview backstage sidste år i 
Tønder sagde Anderson East blandt an-
det: ”Jeg har egentlig ikke store drømme 
om fremtiden. Det handler for mig om at 
spille koncerter og have en interaktion 
med publikum. Foreløbig har jeg oplevet 
ting langt ud over mine drømme. Så jeg 
vil blive ved med ikke at have drømme. 
For overraskelsen er langt bedre.”
www.andersoneast.com
For English – see page 84
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BEOGA (IRL)

Hvis du har hørt Ed Sheeran’s “Galway 
Girl”, har du også hørt Beoga. Det 
er nemlig den nordirske gruppe, der 
sammen med fløjtenisten Brian Finnegan 
står for de irske toner, der kendeteg-
ner sangen, der i starten af 2017 har 
taget hele verden med storm. Tonerne 
stammer fra nummeret “Minute 5” fra 
Beogas album “How to Tune a Fish” 
(2011).  Gruppen medvirker desuden på 
Ed Sheeran-sangen “Nancy Mulligan”. 
Men længe før Ed Sheeran blev forelsket 
i det irske band, var Beoga et af de unge 
bands, der omkring årtusindskiftet var 
med til at sparke en ny bølge af irsk 
trad-musik i gang. Her blev traditionelle 

melodier og sange en del af storslåede 
arrangementer, der var med til at vinde 
et nyt publikum til den irske musik. 
Beogas unikke lyd hænger sammen 
med de to harmonikaer, der spilles af 
Damian McKee og Seán Óg Graham, der 
også spiller i guitar i bandet. Derudover 
består gruppen pianist Liam Bradley, 
bodhran-spiller Eamon Murray og Niamh 
Dunne, der synger og spiller violin. 
Beoga har turneret i det meste af verden 
og gruppens syvende album “Before We 
Change our Mind” udkom i 2016.
www.beogamusic.com

For English – see page 84
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COLTER WALL (CAN)

Han er blot 21 år, men har allerede 
vundet stor anerkendelse for sit 
åbenlyse musikalske talent. Colter Wall 
fra Saskatchewan i Canada tager med 
stor autoritet fat i traditionerne og giver 
et stærkt nyt bud på folk, bluegrass 
og country. Stemmen er rå og følsom i 
barytonlejet, guitar- og banjospillet er 
topklasse fingerpicking, og sangene 
er klassisk fortællekunst. Colter Walls 
inspiration kommer fra mestre som 
Hank Williams, Robert Johnson, Johnny 
Cash og Bob Dylan, men også yngre 
kunstnere som Shovels & Rope, Jack 
White og Ray LaMontagne har præget 
Colter Walls musikalske færd. I 2015 

udgav han et album med syv sange, 
”Imaginary Appalachia”, og i 2017 er 
fuldlængdealbummet ”Colter Wall” 
udkommet. Magasinet Rolling Stone har 
Colter Wall med på 2016-listen over 
”Ti nye countrynavne, du er nødt til at 
kende”. I USA er han hot, har varmet op 
for Lucinda Williams i det legendariske 
Ryman Auditorium i Nashville og er i 
2017 på en omfattende turné. En turné, 
der også bringer ham til Europa, og hvor 
Tønder Festival er hans eneste koncert 
denne sommer i Danmark. 
www.colterwall.com

For English – see page 84
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DALLAHAN (SCO/IRL)

Et relativt nyt navn med fuld fart fremad 
på den internationale scene. Dallahan 
hører hjemme i Skotland, men de 
musikalske rødder er den irske folke-
musik. De fire medlemmer har meget 
forskellig baggrund og tilfører musikken 
skotsk traditionsmusik, balkan, jazz, 
funk og klassisk. Musikken rækker fra 
transsylvanske sange til dansabel irsk 
musik. Dallahan består af den irskfødte 
sanger og guitarist Jack Badcock, 
Ciarán Ryan på banjo, mandolin og 
violin, ungarske Jani Lang på violin 
og Andrew Waite på harmonika. Med 
sig til Tønder Festival har de også Bev 

Morris på kontrabas. Gruppens første 
album, ”When the Day is on the Turn” 
blev godt modtaget af anmeldere og 
publikummer og blev i 2015 år nomi-
neret til bedste album ved MG Alba 
Scots Trad Music Awards. Deres andet 
album, ”Matter of Time”, udkom i april 
2016 og er nomineret til Album of the 
Year ved dette års Scots Trad Music 
Awards. Dallahan turnerer flittigt i både 
USA, Canada, Storbritannien og resten 
af Europa. 
www.dallahanmusic.com

For English – see page 85
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DANIEL NORGREN (S)

Den 33-årige svenske musiker kan fylde 
spillestederne rundt om i Europa med 
sine både pågående og inderlige sange 
og et helt enkelt akkompagnement. Da-
niel Norgren henter inspiration fra folk, 
blues og amerikansk singer songwri-
ter-tradition og bringer en melankolsk 
nordisk tone med ind i sit udtryk. Daniel 
Norgren kommer fra Borås i Sverige 
og udgav sit debutalbum ”Kerosene 
Dreams” i 2006. Et album hovedsageligt 
indspillet på hjemmelavede instrumenter 
og med Norgrens sitrende og rå stemme 
godt fremme i lydbilledet. Siden er 

det blevet til seks udgivelser, hvor det 
seneste er ”The Green Stone” fra 2015. 
Anmelderne er begejstrede for Daniel 
Norgren, og det samme er et stadigt 
voksende publikum. Han har spillet i 
Danmark mange gange, og i efteråret 
2016 blandt andet på Atlas i Aarhus 
i september og i Vega i København i 
oktober. I Tønder er han på scenen med 
sin guitar, og med sig har han Anders 
Grahn, bas, og Erik Berntsson, trommer.
superpumarecords.com/danielnorgren

For English – see page 85
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DANNI NICHOLLS (ENG)

Den britiske sangerinde og sangskriver 
Danni Nicholls har country, folk og 
amerikansk rootsmusik i blodet. Et nyt 
navn med to roste albumudgivelser bag 
sig, indspillet i Nashville med nogle af 
countryhovedstadens bedste musikere. 
Danni Nicholls kommer fra Bedford i 
England og blev som barn voldsomt 
forelsket i amerikansk folk, country og 
rock’n’roll via sin bedstemors pladesam-
ling. Da hun arvede en guitar, satte det 
gang i musikken og sangskrivningen, og 
som 16-årig begyndte Danni Nicholls at 
optræde på pubber og diverse venues. 
Via en ven fik hun kontakt til den 

amerikanske topproducer og musiker 
Chris Donohue (bl.a. Emmylou Harris, 
Elvis Costello, Robert Plant). Hun tog til 
Nashville, og med Chris Donohue som 
producer gik hun i studiet og indspillede 
albummet ”A Little Redemption” i 2013. 
Med på pladen er blandt andre dobro- 
og lapsteel-legenden Al Perkins (Dylan, 
Stones, Stephen Stills m. fl.). Albummet 
blev godt modtaget, og efterfølgeren 
”Mockingbird Lane” (2015) fik endnu 
flottere ord med på vejen.
www.danninicholls.com

For English – see page 85
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DAOIRÍ FARRELL TRIO (IRL)

De taler om ham i Irland og ude omkring 
i verden, for Daoirí Farrell er et varmt 
navn på den traditionelle irske musiks-
cene. I april 2017 løb han med hele to 
priser ved BBC Radio 2 Folk Awards: 
”Best Traditional Track Award for sangen 
”Van Diemen’s Land” fra hans album 
”True Born Irishman” (2016) samt 
”The Horizon Award”, som er prisen for 
bedste nye navn. 
Daoirí (udtales Derry) Farrell synger sit 
irske hjerte ud som få andre og er som 
instrumentalist en ferm bouzouki-spiller. 
Han voksede op i en familie, hvor lyden 
af navne som Christy Moore, Andy 

Irvine, Planxty og The Bothy Band var 
daglig kost. I 2009 udgav han sit debu-
talbum ”The First Turn”. Han har siden 
uddannet sig solidt inden for musikfa-
get blandt andet med studier i Music 
Performance på The World Academy 
of Music ved universitetet i Limerick. 
På livescenen har han turneret flittigt i 
forskellige sammenhænge både i Irland 
og på turneer til blandt andet Frankrig, 
Tyskland og Canada. Denne sommer 
står den på festivaler rundt om i verden 
herunder eksklusivt Tønder Festival.
http://daoiri.com
For English – see page 86
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DARLINGSIDE (USA)

Samlet om en enkelt mikrofon fremstår 
de fire medlemmer af Darlingside som 
en sammentømret enhed af vellydende 
vokalharmonier. På sidste års Folk 
Alliance International i Kansas City 
blev Darlingside udnævnt som “Artist 
of the Year”, og albummet “Birds Say” 
afstedkom store roser, blandt andet 
fra Huffington Post, der i 2015 kaldte 
det “et af de store albums udgivet i 
år”. Darlingside består af Don Mitchell, 
guitar, banjo og sang, Auyon Mukharji, 

mandolin, violin og sang, Harris Pa-
seltiner, guitar, cello og sang, og David 
Senft, bas, storetromme og sang. De er 
alle bosat i Cambridge, Massachusetts. 
De spiller intelligent arrangeret indie-folk 
med masser af humor i teksterne, som 
de skriver i fællesskab i en form for 
bevidsthedsstrøm, der vender vrangen 
ud på deres twistede hjerner.
www.darlingside.com

For English – see page 86
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DORTHE GERLACH (DK)

Dorthe Gerlach er kendt fra duoen 
Hush, men har siden 2014 fokuseret på 
sin solokarriere. I 2015 udgav Dorthe 
Gerlach soloalbummet ”Natlys” med 11 
sange på dansk. Hvor Hush arbejder 
med engelsksproget country-pop, er 
Dorthe Gerlachs egne danske sange 
et personligt statement. ”En mørk 
popplade med masser af rumklang” har 
Dorthe Gerlach selv kaldt udgivelsen. 
Ud over soloudgivelsen og en større 
turné i 2015 har Dorthe Gerlach blandt 
andet arbejdet sammen med jazzbas-
sisten Chris Minh Doky. Nu gælder det 
Tønder Festival, hvor Dorthe Gerlach 

optræder både solo og med Hush, som 
efter en længere pause vender tilbage 
på livescenen. Den anden halvdel af 
Hush er guitaristen Michael Hartmann, 
som i øvrigt også har produceret 
Gerlachs soloalbum ”Natlys”. Hush fik 
stor succes med debutalbummet ”A Li-
fetime” i 2004 og opnåede med denne 
og øvrige senere udgivelser et salg på 
flere end 100.000 album. Gruppen har 
været nomineret fem gange til Danish 
Music Awards.
www.dorthegerlach.dk

For English – see page 86
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THE DUSTBOWL REVIVAL (USA)

Sidste år indtog dette sprudlende band 
Tønder Festival, og publikum blev hurtigt 
overbevist om, at her var fest, farver og 
fed musik for alle pengene. Så selvfølge-
lig kommer de igen i år. 
Dustbowl Revival er bluegrass, swing, 
hot jazz, blues, soul og New Orleans 
funk i en opdateret udgave. Otte musi-
kere på scenen med sangerinden Liz Be-
ebe og guitarist og sanger Zach Lupetin 
i front. Kærligheden til den amerikanske 
rootsmusik vælter ud over scenekanten 
til  lyden af guitar, mandolin, ukulele, 
vaskebræt, violin, trompet og diverse 
andre instrumenter.

Dustbowl Revival kommer fra Venice 
Beach ved Los Angeles og fandt 
sammen i 2007. De kastede sig over de 
amerikanske stringband- og brass-
band-traditioner og fik hurtigt skabt sig 
et navn. Dustbowl Revival er på vej med 
et nyt studiealbum, der udkommer juni 
2017. Det er nummer fem i rækken. I 
2013 kårede bladet LA Weekly bandet 
som Best Live Band, og de har de 
senere år erobret både forsider og 
publikumshjerter i USA og Europa.
www.dustbowlrevival.com

For English – see page 87
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FARA (SCO)

Fara er fire unge kvindelige musikere, 
der kommer fra Kirkwall på Ork-
neyøerne. De besøgte Tønder Festival i 
2015, og i mellemtiden har de udgivet 
albummet ”Cross The Line” og har op-
nået prisnominering til BBC Radio 2 Folk 
Awards 2017. Fara består af Jennifer 
Austin, Kristan Harvey, Jeana Leslie 
og Catriona Price og er et friskt bud på 
skotsk folkemusik med særlig vægt på 
musikken fra Orkney. Musikken er en 
blanding af traditionals fra Orkney og 
nye egne melodier. Bandmedlemmerne 
har kendt hinanden, siden de var små, 
og er vokset op med den traditionelle 

musik. De er uddannet på blandt andet 
The Royal Conservatoire of Scotland og 
The Royal Academy of Music.
Fara opstod som det lejlighedsvise 
backingband The Chairettes for vete-
ranerne The Chair. Ret hurtigt fandt de 
unge musikere ud af, at de kunne står 
på egne ben og dannede Fara. Siden 
er det gået stærk med gigs og priser 
såsom BBC Radio 2 Young Folk Award 
og BBC Radio Scotland Young Traditional 
Musician of the Year. 
www.faramusic.co.uk

For English – see page 87
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FOLKBALTICA ENSEMBLE (DK, D)

FolkBaltica Ensemble består af cirka 50 
unge musikere fra den tyske region i 
Slesvig-Holsten og det sydlige Danmark. 
Orkestret er opstået i forbindelse med 
den årlige folkBALTICA Festival, som i år 
finder sted sidst i april. FolkBaltica En-
semble er denne festivals ungdomsorke-
ster, som både geografisk og musikalsk 
krydser grænser for traditionel og nutidig 
folkemusik. Tønder Festival støtter aktivt 
talentmassen i folkemusikmiljøet, og 
det er oplagt endnu engang at invitere 
FolkBaltica Ensemble ind i programmet. 

Violinisten Harald Haugaard står som 
kunstnerisk leder af folkBALTICA Festi-
valen i spidsen for ensemblet med hjælp 
fra de to gode kolleger Andreas Tophøj 
og Rasmus Zeeberg. De foregående tre 
år har FolkBaltica Ensemble begejstret 
publikum på festivalen, og der er lagt 
op til en gentagelse i år. FolkBaltica 
Ensemble vil også optræde ved en stor 
skolekoncert for elever fra skoler på 
begge sider af den dansk/tyske grænse. 
www.folkbaltica.de/ensemble-2
For English – see page 87
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FOLK SPOT: FLOATING SOFA QUARTET (DK, S, FI), WORLD ON A STRING (DK), 
SPÖKET I KÖKET (S, DK), MALLEBROK (DK), DET YDERSTE HAV (DK), ZENOBIA (DK), 
ANDREAS TOPHØJ & RUNE BARSLUND (DK), JULIE ALAPNES (N)

Nordiske traditioner møder den mang-
foldige verden, når Folk Spot Denmark 
2017 præsenterer otte dansk-nordiske 
folk-bands. Folk Spot Denmark er, ud 
over at være koncerter for Tønders 
publikum, også en international show-
case med deltagelse af udenlandske 
nøglepersoner inden for musikbranchen. 
Disse er taget til Tønder fra så forskellige 
lande som Norge, Tyskland, England 
og Canada for at høre dansk og nordisk 
musik i verdensklasse og selvfølgelig for 
at opleve en af verdens bedste festivaler. 

Folk Spot-koncerterne fredag og lørdag 
er en unik chance for at tage live-pulsen 
på, hvad den danske og nordiske folk- 
og roots-scene har at byde på netop nu. 
Aftalen om det norske bidrag er et led i 
en udvekslingsaftale mellem Folk Spot 
Denmark og den norske showcase-festi-
val FolkeLarm. 
Samtlige otte orkestre vil spille showca-
se-koncerter på Tønder Festival 2017 
som led i Folk Spot Denmark.

For English – see page 88
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FOLKEKONS (DK)

Folkemusikken i Danmark trives og 
har det godt. Ikke mindst takket været 
folkemusikuddannelsen på Syddansk 
Musikkonservatorium og Skuespil-
lerskole i Esbjerg - bedre kendt som 
FolkeKons. Uddannelsen har gennem 
mange år fostret talrige talenter. Det 
er der en grund til, for musikerne fra 
FolkeKons er ildsjæle, der brænder for 
folkemusikken. Det kan publikum på 
årets Tønder Festival blive overbevist 
om, når ni studerende fra Folkekons 
går på scenen i Visemøllen fredag. Det 

bliver en koncert med både traditionel 
og nyskrevet materiale med rødder i den 
danske folkemusik og med afstikkere til 
andre musikalske traditioner. ”Folkemu-
sikken er til for fællesskabets skyld. På 
mange områder er det her, folkemusik-
ken adskiller sig fra andre genrer. Den er 
inkluderende,” siger en af musikerne fra 
FolkeKons.
www.sdmk.dk/uddannelser/uddannelser/
folkemusiker.html

For English – see page 88
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FOY VANCE (UK)

Verden har opdaget den nordirske 
sangskriver Foy Vance, der med sit 
seneste album ”The Wild Swan” har 
slået sit gennembrud fast. Foy Vance 
henter inspiration fra mange kilder, og 
musikalsk er det især den amerikan-
ske rootsmusik, der er fundamentet. 
Den 41-årige Foy Vance har været på 
banen længe som turnerende musiker 
og fik i 2007 udgivet sit første album. 
Rygtet om ham begyndte at cirkulere 
blandt musikerkolleger som Bonnie 
Raitt, Elton John og Ed Sheeran. Foy 
Vance’s andet album ”Joy of Nothing” 

(2013), hvor blandt andre Bonnie Raitt 
og Ed Sheeran medvirker, fik meget 
fine anmeldelser. Ed Sheeran inviterede 
Foy Vance med som support på flere 
turneer og diverse tv-shows. I somme-
ren 2016 var Foy Vance opvarmning på 
en del af Elton Johns Wonderful Crazy 
Tour i Europa. Tønder Festival er endnu 
engang ”first mover” og kan præsen-
tere sit publikum for en kunstner i inter-
national topklasse, der for første gang 
lægger vejen forbi en dansk festival.
www.foyvance.com
For English – see page 88
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FRIGG (FI)

En koncert med Frigg byder på 
akrobatisk vanvids-violin i et hæsblæ-
sende tempo. Det så vi, da den finske 
power-folk-gruppe i 2011 fik lokket 
begejstrings-brøl ud af publikum. Nu 
er Frigg tilbage på Tønder. Gruppen er 
bygget op omkring Antti Järvalä og hans 
fætter Esko og kusine Alina. Järvalä-kla-
nen er finsk folkemusiks kongelige 
familie, og gennem flere generationer 
har familien fostret store spillemænd, 
der har været med til at viderebringe 
de finske folkemusiktraditioner. Frigg 

er tro mod traditionen, men melodierne 
bliver skabt med inspiration fra mange 
forskellige musikalske udtryk og stilarter. 
Siden 2002 har Frigg udgivet fire 
studie-albums og er meget aktive ude 
på scenerne, hvor bandets kvaliteter 
for alvor bliver vækket til live. Frigg har 
turneret i det meste af verden, og en 
del af medlemmerne er også at finde i 
bands som JPP, Tsuumi Sound System 
og Baltic Crossing.
www.frigg.fi
For English – see page 89
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GENTLEMEN’S CIRCLE (USA, CAN, IRL)

Søndag eftermiddag er der en enestå-
ende mulighed for at opleve en stribe 
internationale sangskrivere på samme 
scene, når det går løs med Gentlemen’s 
Circle. Som pendant til Woman’s Circle 
med en række kvindelige kunstnere har 
følgende navne sagt ja til en songwriter’s 
circle, hvor de skiftes til at være i front, 
spiller med på hinandens sange og 
fortæller masser af gode historier: fra 
USA er det Nick Panken fra Spirit Family 

Reunion og A.J. Croce. Fra Canada kom-
mer William Prince og det nye navn Colter 
Wall. Og fra Irland kommer Aodán Coyne 
fra Socks in the Frying Pan. For at det 
ikke bliver mandlig dominans hele vejen 
igennem bliver det den danske sanger-
inde og sangskriver Dorthe Gerlach, der 
får æren af at præsentere kunstnerne og 
binde eftermiddagen sammen.

For English – see page 89
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GRANT-LEE PHILLIPS (USA)

53-årige Grant-Lee Phillips tilhører top-
pen af amerikansk indie-folkrock og har 
været i gang med solokarrieren siden år 
2000. Inden da var han frontfigur i ban-
det Grant Lee Buffalo, som op gennem 
90’erne opnåede stor succes. Bandets 
debutalbum ”Fuzzy” fra 1993 blev af 
R.E.M.’s Michael Stipe udråbt som årets 
bedste plade. Grant Lee Buffalo udgav 
yderligere en stribe album, inden de gik i 
opløsning i 1999. Grant-Lee Phillips’ før-
ste soloalbum var ”Ladies Love Oracle” 
(2000). Året efter kom ”Mobilize”, hvor 
Phillips blander electronica og håndspil-

lede instrumenter og i øvrigt spiller hele 
molevitten selv. Albummet opnåede stor 
anerkendelse, og siden har Grant-Lee 
Phillips cementeret sin position som 
stor sanger og væsentlig sangskriver på 
americana-scenen. Hans seneste album 
”The Narrows” (2016) er helt enkelt i 
lydbilledet og i høj grad en tur tilbage til 
traditionerne og det USA og ikke mindst 
”native america” som Phillips via sine 
indianske aner er en del af.
www.grantleephillips.com

For English – see page 89
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GREG RUSSELL OG CIARAN ALGAR (UK)

To unge talenter med fuld fart på 
karrieren. Greg Russell, guitar og vokal, 
og Ciaran Algar, violin og vokal, har de 
senere år etableret sig som et af de 
nye varme navne på Storbritanniens 
folkscene. De er begge vokset op med 
folkemusikken og tilfører traditionsmu-
sikken en dosis nyfortolkning, energi og 
vovemod. Greg Russell og Ciaran Algar 
mødte hinanden i 2011 og fik hurtigt 
en pladekontrakt. Debutalbummet ”The 
Queen’s Lover” udkom i 2012, og i 
januar 2013 modtog duoen ”BBC Radio2 

Young Folk Award”. I november 2013 
udgav de albummet ”The Call”, som fik 
særdeles gode anmeldelser. BBC Radio2 
tildelte dem endnu en pris, nemlig ”The 
Horizon Award” for bedste gennembrud 
i 2014. I 2016 udkom albummet ”The 
Silent Majority”, og kalenderen i 2017 er 
velspækket med koncerter i hjemlandet. 
Publikum i Tønder kan glæde sig til et 
gensyn med denne fremragende duo, 
der besøgte festivalen i 2015.
www.russellalgar.co.uk
For English – see page 90
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HANS THEESSINK & TERRY EVANS (NL, USA)

Han har et stort og trofast publikum 
herhjemme, den hollandskfødte guitarist 
og sangskriver Hans Theessink. Han er 
årgang 1948, har turneret i mere end 
40 år og har utallige udgivelser bag 
sig. Hans Theessinks historie er også 
Tønder Festivalens historie, for han 
har været med nærmest fra festivalens 
start i midten af 70’erne. I år kommer 
Hans Theessink til Tønder sammen med 
sin amerikanske kollega, sangeren og 
sangskriveren Terry Evans, der blandt 
andet har arbejdet sammen med Ry 
Cooder og Bobby King. Terry Evans 
(årgang 1937), har udgivet talrige solo-

album, og hans medvirken på sound-
tracket til filmen ”Crossroads” fra 1986 
skabte fornyet interesse. Theessink 
og Evans har turneret sammen mange 
gange og har udgivet en række plader. 
Den seneste er ”True & Blue”, der var 
nomineret til en Austrian Amadeus 
Award i 2016. Hans Theessink turnerer 
jævnligt i Danmark med sin danske 
guitarmakker Knud Møller. Koncerten i 
Tønder er eneste danske festival i 2017 
for Theessink og Evans.
www.theessink.com

For English – see page 90
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HOMESICK HANK (DK)

Det danske band Homesick Hank blev 
dannet i 2002 og bevægede sig naturligt 
i det, der dengang gik under navnet alter-
nativ country. Deres debutalbum ”Hey” 
fra 2004 bragte begrebet nordicana ind 
i billedet. I 2006 kom deres andet album 
”Leave It Behind”, der blev indspillet i 
Kentucky hos Paul Oldham – bror til 
William Oldham bedre kendt som Bonnie 
”Prince” Billy, der medvirker på indspil-
ningerne. Samarbejdet med prominente 
amerikanske navne er fortsat. På 
bandets seneste album ”Beautiful Life” 
fra 2015 medvirker Mary Gauthier, som 

er velkendt af publikum i Tønder efter at 
have gæstet festivalen både i 2015 og 
2016. På pladen medvirker også Camilla 
Munck, som var sangerinde i Wynona 
– et andet dansk band, der i starten 
af nullerne satte fornem standard for 
alternativ country herhjemme. Homesick 
Hank sætter noget på spil i de mørke 
sider af tilværelsen, og som en anmelder 
i Gaffa skriver om det seneste album, så 
befinder en forrevet Hank sig bedst i det 
nordiske vemod.
www.homesickhankmusic.com
For English – see page 90
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HUSH (DK)

Danske Hush har holdt en længere 
pause, men er nu tilbage. Og det bliver 
Tønder Festival, der kan byde det fine 
countryrockede band velkommen tilbage 
på livescenen. Hovedpersonerne i Hush 
er sangerinden Dorthe Gerlach og guita-
risten Michael Hartmann. De to begyndte 
at arbejde sammen sidst i 90’erne. 
Musikken bevægede sig fra det rockede 
over i den blanding af pop, country og 
folk, som Hush snart efter blev kendt for. 
Det skete for alvor med debutalbummet 
”A Lifetime” i 2004, der gav gruppen et 
gennembrud. Siden udgav Hush yderli-
gere fire album og herunder en liveplade 

sammen med DR UnderholdningsOr-
kestret i 2012. Hush har solgt flere end 
100.000 album, har været nomineret fem 
gange til Danish Music Awards, modtaget 
den europæiske Border Breaker Award 
og turneret i Europa og Canada. Dorthe 
Gerlach udgav i 2015 soloalbummet 
”Natlys” og har blandt andre arbejdet 
sammen med jazzbassisten Chris Minh 
Doky. Nu gælder det atter Hush, der i 
efteråret 2016 var på en mindre akustisk 
turné i Danmark.
www.hush.dk

For English – see page 91
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ÍMAR (SCO, IRL)

Fra Glasgow kommer denne nye 
kvintet med medlemmer fra blandt andre 
Mànran, Rura og Talisk. Gruppen griber 
grundigt fat i den traditionelle irske og 
skotske musik, og ifølge bodhránspiller 
Adam Brown, ”har det bare fungeret, 
siden vi første gang satte os ned og 
spillede sammen”. Stilmæssigt er det 
den ægte og utilslørede traditionsmusik, 
Ímar byder på. Sammenlagt og via de 
bands, de hver især spiller i, kan de fem 
medlemmer mønstre en lang række 
priser så som BBC Young Folk Award 
og flere All-Britain og All-Ireland titler 
inden for den traditionelle musik. Alle 

fem medlemmer kender hinanden fra 
Glasgows meget aktive musikscene 
og via Comhaltas Ceoltoiri Éireann, et 
netværk for den irske traditionsmusik. 
Medlemmerne i Ímar er: Adam Brown, 
bodhrán, (RURA), Ryan Murphy, uilleann 
pipe, fløjte, (Mànran), Tomás Callister, 
violin, Adam Rhodes, bouzouki, (begge 
Barrule/Mabon), og Mohsen Amini, 
concertina (Talisk). Mohsen Amini var 
blandt de nominerede til BBC Radio 2 
Folk Awards 2017.
www.imarband.com

For English – see page 91
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JACOB DINESEN (DK)

I Tønder kender alle Jacob Dinesen, for 
her er han vokset op og har slået sine 
første musikalske folder. Han spillede 
første gang på Tønder Festival i 2012, 
og siden er det gået stærkt for den 
nu 21-årige sanger, sangskriver og 
guitarist. I dag kender hele landet Jacob 
Dinesen. Hans album nummer to, ”Brace 
Against The Storm”, der udkom i 2016, 
har på rekordtid gjort Tønder-drengen 
til en landskendt stjerne. Hittet ”Roll 
With Me” var i flere uger den mest 
spillede sang på P4, og indtil videre er 
sangen set flere end 300.000 gange på 

YouTube. Kalenderen i 2017 er spækket 
med over 80 koncerter, og naturligvis 
bliver publikum i Tønder ikke snydt. 
Alex Nyborg Madsen fra DR’s P4 kaldte 
allerede forrige år Jacob Dinesen for 
”et af de største talenter herhjemme de 
senere år”. Talentet har fået vinger, og 
Tønder Festival, som i den grad er Jacob 
Dinesens hjemmebane, er stolt over 
endnu engang at have den populære 
kunstner på plakaten.
www.jacobdinesen.com

For English – see page 91
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JOHN MORELAND (USA)

Det var Steve Earles sang ”Rich Man’s 
War”, der fik John Moreland til at 
tage skridtet fra hardcore metal til 
folkemusikken. Han kommer fra Tulsa 
i Oklahoma, og stemmen er hærdet af 
det samme støv, som Woody Guthrie 
beskrev i sine Dust Bowl-sange, og de 
beslægtede musikalske rødder borer sig 
dybt ned i John Morelands sange. I sine 
tekster knuser han håbene og drøm-
mene for dem, der lever på kanten i en 
by i udkanten af USA, der hvor recessi-
onen og desperationen har bidt sig fast. 
John Moreland har udgivet seks album 
og tre EP’er på knap ti år både i eget 

navn og med de to heartrockende kon-
stellationer Black Gold Band og The Dust 
Bowl Souls, hvor inspirationen fra Earle 
stikker hovedet frem. Det seneste album 
hedder ”High on Tulsa Heat” (2015) og 
byder på de stille folk-ballader og mere 
rockende arrangementer. John Moreland 
besøgte Danmark i januar 2016, hvor 
han var support for Jason Isbell i Vega. 
Nu er han tilbage, og koncerten i Tønder 
er hans eneste i Danmark i sommeren 
2017. 
www.johnmoreland.net

For English – see page 92
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JONAH BLACKSMITH (DK)

Vi kender dem udmærket godt. Brødrene 
Simon og Thomas Alstrup fra Thy, der 
sammen med familie og venner hylder 
bedstefaren, Johannes, der var smed. 
Sidste år fik de Klubscenen på Tønder 
Festival til at gynge og gav også en 
mindeværdig koncert på Open Air med 
videoklip og andre visuals. I år får Jonah 
Blacksmith æren af at lukke Telt 1 søn-
dag aften. Siden Jonah Blacksmith sidst 
spillede på Tønder, er det gået stærkt. I 
efteråret turnerede bandet som opvarm-
ning til Allan Olsen, og Simon og Thomas 
spillede samtidig med i Allan Olsens 
band. I februar i år udkom den længe 

ventede opfølger til debuten “Northern 
Trail” fra 2014. Her fortsætter Jonah 
Blacksmith deres unikke stil med pompøs 
stadion-folk tilsat noter af Band of Horses 
og Sigur Rós. Selv kalder de det folkemu-
sik fra Thy. Også udlandet har fået øjnene 
op for Jonah Blacksmith, og de pryder 
plakaten på den canadiske Winnipeg Folk 
Festival som en del af en Canada-turné 
i sommeren 2017. En turné, som i øvrigt 
kom i stand på baggrund af bandets 
optræden i Tønder sidste år.
www.jonahblacksmith.com

For English – see page 92
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KAIA KATER (CAN)

23-årige Kaia Kater fra Québec er helt 
afgjort et navn, vi kommer til at høre 
mere til. Hun er banjospiller med styr på 
traditionerne, talentfuld sangskriver og 
vokalist med varm stemmepragt. Kaia 
Kater forener adskillige kulturer. Hun er 
vokset op i Toronto, og hendes far har 
afro-caribisk baggrund. Musikalsk kom-
mer inspirationen dels fra den canadiske 
folkemusik og dels fra traditionsmusikken 
fra Appalacherne i USA. Hun er uddannet 
på Davis & Elkins College i West Virginia, 
hvor hun har studeret kulturen og mu-
sikken i Appalacherne. Som sangskriver 

går Kaia Kater direkte om bord i dagens 
virkelighed med sange om emner som 
skoleskyderier og Black Lives Matters. 
Kaia Katers seneste album er ”Nine 
Pin” fra foråret 2016. En anmelder i det 
dagblad britiske The Guardian beskriver 
albummet som ”en triangel mellem blue-
grass, Nina Simone og Toni Morrison”. 
Bladet Rolling Stone har Kaia Kater med 
på listen for 2016 over ”Ti nye country-
navne du bør kende.”
www.kaiakater.com

For English – see page 92
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KARL BLAU (USA)

Titlen på det seneste album ”Intro-
ducing Karl Blau” er lidt misvisende i 
betragtning af, at Karl Blau har mere end 
40 udgivelser bag sig som sanger og 
sangskriver. Han kommer fra det nord-
vestligste hjørne af USA, midt i mellem 
de kulturpulserende metropoler Seattle 
og Vancouver. Som en del af Knw-Yr-
Own/K Records-kollektivet har Karl Blau 
gravet sig i gennem mange musikalske 
udtryk i gennem sin 20-årige karriere, og 
han er blevet omtalt som en af heltene 
på indie-scenen i Nord-vesten. Tager 
man en tur ned i gennem Karl Blaus 
imponerende bagkatalog, støder man på 

masser af variation og stor nysgerrighed 
for tidens strømninger. På ”Introducing 
Karl Blau” har han sadlet om, og med 
stjerneproducer Tucker Martine (bl.a. The 
Avett Brothers, The Decemberists og My 
Morning Jacket) bag knapperne, bliver vi 
introduceret til en iørefaldende country- 
crooner, der fortolker store sangskrivere 
som Townes van Zandt, Waylon Jennings 
og Tom Rush. Tønder Festival er eneste 
danske festival i 2017 for Karl Blau og 
band.
www.karlblau.com

For English – see page 93
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KENTAUR (DK)

Det danske band Kentaur har opnået 
meget fine anmeldelser for deres 
debut-EP ”Vertebra By Vertebra” udgivet 
i juni 2015. Efterfølgende har de givet 
udsolgte koncerter og er stærkt på vej 
frem. Tønderpublikummet kan glæde 
sig til dette nye navn på den danske 
musikscene, som leverer stemnings-
mættet og original musik. Melankolien 
er gæst hos Kentaur, hvor de storladne 
lydlandskaber indeholder elementer og 
inspiration fra soul, pop, elektronisk 
og klassisk musik. De dybe rødder i en 
nordisk tradition lader sig heller ikke 
fornægte. Kentaur består af Marc Bjørn 

Roland, vokal, og producerne Mikkel 
Juul Jensen og Søren Stenager. Når 
Kentaur spiller live, er gruppen udvidet 
med Nicolai Kaas Claesson, bas, Matias 
Wolf, trommer, og Maria Jagd, violin. 
Gaffa gav fem stjerner til en koncert 
på Jazzhouse sidste år og skrev blandt 
andet: “Trods en overvejende akustisk 
instrumentering formåede ensemblet at 
fremføre deres sange enormt emotio-
nelt og lade kompositionerne ende ud i 
kraftige energiudladninger. Et band med 
en stor kaliber.”
www.facebook.com/kentaurofficial
For English – see page 93
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KING JAMES & THE SPECIAL MEN (USA)

Publikum i Tønder har de seneste to 
år haft stor glæde af energibomberne i 
det syv mand store New Orleans-band 
King James & The Special Men med 
sangeren Jimmy Horn i spidsen. Funky 
og klassisk New Orleans rhythm ’n’ 
blues med tråde tilbage til Roy Brown, 
Fats Domino og Professor Longhair 
importeret direkte fra gaderne i New 
Orleans. Blæsergruppe, guitar, piano, 
bas og trommer og så en solid omgang 
rhythm ’n’ blues af den gamle skole. 
King James & The Special Men er et 

liveband, der kan få selv mest festivalud-
kørte publikummer op af stolene og ud 
på dansegulvet. De har albummet ”Act 
Like You Know” på vej i 2017, og ellers 
er de at finde hver mandag aften på 
The Saturn Bar i New Orleans. I Tønder 
i år bliver oplevelsen skruet helt op, når 
bandet får følgeskab af Young Seminole 
Hunters – vaskeægte Mardi Gras Indians 
(se omtale side 70). 
specialmanindustries.com

For English – see page 93
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LAURA MO (DK)

En original dansk sangerinde og sang-
skriver med vild energi på scenen, efter-
tænksomhed i teksterne og en stemme, 
som en anmelder har kaldt ”spinkel, men 
med en overtonerig bund og følsomhed”. 
Laura Mo kommer fra Vendsyssel og 
har været en del af den danske scene 
siden midten af 00’erne. Hun udgav sit 
debut album ”Alkymi” i 2007 og albummet 
 ”Motel” i 2012. Begge udgivelser fik 
stribevis af gode anmeldelser og kastede 
desuden to nomineringer til Danish Music 
Awards samt to nomineringer til Gaffa- 
Prisen af sig. Sideløbende har hun udgivet 
blandt andet albummet ”1717”, hvor 

kollegerne Povl Dissing, Allan Olsen og 
Rasmus  Lyberth medvirker på herrekor. I 
2017 er der ny musik på vej fra Laura Mo, 
der gennem de sidste ti år har været flittigt 
rejsende i musik rundt på landets spille-
steder og festivaler. Enten solo bevæbnet 
med femstrenget banjo, guitar og stor-
tromme eller i selskab i trio-format med 
bassist og guitarist. Dagbladet  Politiken 
har i en anmeldelse beskrevet Laura Mo 
således: ”Der er ærlighed, ramasjang, 
eventyr og omvendte ordstillinger – at der 
er talent, er ikke til at tage fejl af.”
www.lauramo.dk
For English – see page 94
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LEYLA MCCALLA (USA)

Musikken snor sig elegant og med 
stilsikker respekt rundt om folkemusik-
ken og traditionerne fra Louisiana og 
Haiti med afstikkere til klassiske genrer. 
Leyla McCalla er født i New York 1985, 
og hendes forældre er fra Haiti. Kulturen 
fra Haiti og kampen for menneskeret-
tigheder fyldte godt i barndomshjem-
met, og bevidstheden om rødder og 
kulturbaggrund er en naturlig del af 
Leyla McCalla musikalske univers. Leyla 
McCalla er klassisk uddannet cellist og 
spiller desuden banjo og guitar. Hun bor 
i dag i New Orleans, og cajun og øvrig 

Louisiana-kultur er i høj grad med inde 
i billedet for den alsidige kunstner. Hun 
har indspillet og turneret med Carolina 
Chocolate Drops (som i øvrigt gæstede 
Tønder i 2013) og udgav i 2014 solo-
albummet ”Vari-Coloured Song” – en 
hyldest til den afro-amerikanske digter 
og aktivist Langston Hughes. I foråret 
2016 udkom hendes andet album, ”A 
Day For The Hunter, A Day For The 
Prey”. Første gang i Danmark og eneste 
danske festival i 2017.
http://leylamccalla.com
For English – see page 94
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LION BEAR FOX (CAN)

Fra Vancouver i Canada kommer denne 
storm af en trio, der blæser hen over 
Canadas musikscener lige nu. De tre 
musikere tilbyder en særdeles kvalifi-
ceret blanding af folk, rock, pop og en 
skefuld Westcoast-growl. Lyden er stor, 
vokalerne stærke og sangene vedkom-
mende. De tre medlemmer, Christopher 
Arruda, Ryan McMahon og Cory Wood-
ward, er alle sangskrivere og solister. De 
slog kludene sammen i 2012 og udgav 
året efter deres selvproducerede EP 
”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 trioen turnerede flittigt i 
Canada de følgende år. I februar 2017 
er Lion Bear Fox ude med et fuldlæng-
de-album, der uden tvivl vil bringe dem 
videre ud i verden. Publikum kan glæde 
sig til dette scoop fra Canada, og som 
mange gange tidligere er Tønder Festival 
på dupperne og præsenterer et navn, 
der tordner mod toppen.
www.thelionthebearthefox.com

For English – see page 94

414141

VISEMØLLEN
torsdag kl. 22.15

PUMPEHUSET
fredag kl. 21.00

OPEN AIR
søndag kl. 13.30



LOUDON WAINWRIGHT III (USA)

Selv om han er fyldt 70 år, har den ame-
rikanske sangskriver Loudon Wainwright 
III bestemt ikke skruet ned for tempoet. 
Han turnerer, skriver sange og udgiver 
album på livet løs. Hans første studieal-
bum udkom i 1970, og hans seneste er 
”Haven’t Got The Blues (Yet)” fra 2014. 
Loudon Wainwright III er sangskriver, 
folkesanger og humorist i klassisk ame-
rikansk forstand. Hans tidlige inspiration 
var blandt andre Tom Lehrer, og den 
kommenterende sang med politiske 
svirp og smil på læben er i høj grad 
Loudon Wainwrights varemærke. Det 

kan man for eksempel opleve i sangen 
”I Had A Dream”, en kostelig hilsen til 
en jævnaldrende herre, nemlig Donald 
Trump. Loudon Wainwright III er far til 
Rufus og Martha Wainwright, begge 
særdeles anerkendte kunstnere, og 
deres mor var den canadiske sangs-
kriver Kate McGarrigle – kendt fra et 
af 70ernes store navne, duoen Kate & 
Anna McGarrigle. Loudon Wainwright III 
besøgte Tønder Festival i 2000 og er nu 
tilbage eksklusivt i august 2017.
www.lw3.com
For English – see page 95
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LUCINDA WILLIAMS (USA)

Et længe næret ønske er gået i opfyl-
delse. Lucinda Williams kommer til 
Tønder, og det bliver den eneste koncert, 
det amerikanske topnavn giver i Dan-
mark i sommeren 2017. 
Begrebet americana giver god mening, 
når det drejer sig om Lucinda Williams. 
Den 63-årige sangerinde og sangskriver 
har lige siden sine første livekoncerter 
og udgivelser i 70’erne stået på en 
solid grund af country, folk og blues. 
Langsomt op gennem de følgende årtier 
slog Lucinda Williams sit navn fast 
med blandt andet albummet ”Lucinda 
Williams” (1988). Sangen ”Passionate 
Kisses” herfra blev senere et kæmpehit 
for Mary Chapin Carpenter, og Lucinda 

Williams fik en Grammy for Best Country 
Song i 1994. Det var dog albummet ”Car 
Wheels On A Gravel Road” fra 1998, 
der skabte det store gennembrud. Siden 
har Lucinda Williams udgivet otte album 
med ”The Ghosts of Highway 20” fra 
2016 som det seneste. Hun har vundet 
flere Grammyer og Americana Awards 
og været nomineret talrige gange.  
Lucinda Williams har ikke overrendt 
Danmark. Koncerten på Tønder Festival 
bliver nummer fem herhjemme. I 2013 
var hun i DR Koncerthuset, i 2009 på 
Roskilde Festival og i 2007 i Vega og 
Voxhall. 
www.lucindawilliams.com
For English – see page 95
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MARC COHN (USA)

I 1991 bragede Marc Cohn igennem 
med hittet ”Walking In Memphis”. 
Sangen var med på hans debutalbum 
”Marc Cohn” og bragte sangskriveren og 
sangeren op i toppen af den amerikan-
ske musikverden. Marc Cohn er født i 
1959 i Ohio. Han flyttede som helt ung 
til New York og fik foden inden for som 
sessionmusiker. I 1989 arbejdede han 
som backingmusiker på Tracy Chap-
mans andet album. Det bragte ham i 
kontakt med blandt andre produceren og 
multimusikeren John Leventhal – som 
publikum i Tønder oplevede i 2016 som 
guitarist sammen med Rosanne Cash. 

Efter debutalbummet i 1991 gik det 
rask fremad, og Marc Cohn har arbejdet 
og indspillet med navne som Bonnie 
Raitt, David Crosby, Graham Nash og 
Jackson Browne. I august 2005 blev 
Marc Cohn skudt ved et overfald efter 
en koncert i Denver, Colorado. Han 
overlevede mirakuløst, men led i tiden 
efter af posttraumatisk stress. Han kom 
tilbage til musikken og scenerne og er 
i dag særdeles aktiv ikke mindst som 
turnerende kunstner.
www.marccohnmusic.com
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MICK FLANNERY (IRL)

Han var på Tønder Festival i 2016, 
33-årige Mick Flannery fra Irland. En 
sangskriver og sanger med meget på 
hjerte og med en stemme med sjælden 
smerte og intensitet. Publikum kan 
glæde sig til at opleve ham igen og til at 
lytte til nogle af hans sange fra det sene-
ste album, ”I Own You” (oktober 2016). 
Et album, hvor han efter eget udsagn har 
lagt ”50 procent mere social bevidsthed 
ind”. Det ytrer sig blandt andet i tekster 
inspireret af det moderne digitale liv 
og Black Live Matters. Mick Flannerys 
karriere som sangskriver begyndte, da 

han som helt ung rejste rundt i USA og 
tilmeldte sig en sangskriverkonkurrence 
i Nashville. Han udgav sit første album 
”Evening Train” i 2007, og siden har han 
slået sit navn fast både i Irland og på 
den internationale scene. Inspirationen 
kommer fra navne som Leonard Cohen, 
Bob Dylan og Tom Waits. Gennem sin 
karriere, fem albumudgivelser og massiv 
turnéaktivitet befinder Mick Flannery sig 
i toppen af den irske musikscene.
www.mickflannery.com
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MUIREANN NIC AMHLAOIB med SEAMUS BEGLEY & 
DONOGH HENNESY (IRL)

Efter mange år som sangerinde i Danú 
har Muireann Nic Amhlaoibh sagt farvel 
til gruppen for at få mere tid til sine solo-
projekter. Hun er vokset op i det vestlige 
Irland, og allerede som barn tog hun 
med sin violinspillende far til sessions på 
de lokale pubber. I starten dyrkede hun 
den traditionelle irske Sean Nós-sang, 
og senere blev det store talent overført 
til tin whistle og irsk træ-tværfløjte. 
Muireann Nic Amhlaoibh har vundet et 
hav af priser - både sammen med Danú 
og som solo-artist, ligesom det også er 
blevet til adskillige tv-optrædener, blandt 

andet BBC’s prestigefyldte serie “Tran-
satlantic Sessions”. Med sig har hun to 
velkendte navne på den irske folkemu-
sikscene, Seamus Begley og Donogh 
Hennessy. Seamus Begley har en lang 
karriere bag sig på to-radet harmonika 
og som sanger, og Donogh Hennessy 
har i mange år været guitarist i gruppen 
Lúnasa. Danú har gæstet Tønder mange 
gange, Lúnasa har været her tre gange 
og det samme gælder Seamus Begley.  
www.muireann.ie
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NIELS HAUSGAARD (DK)

Jo, han kommer også i år. Niels 
Hausgaard er ikke til at komme udenom, 
og han har om nogen været med til at 
præge Tønder Festival gennem mange 
årtier. Vanen tro møder han op med 
skarp underholdning, sange og satire, 
og med på scenen har han Christian 
Alvad, guitar, Signe Svendsen, vokal, og 
Sara Indrio, perkussion. Samt gæster 
på scenen, naturligvis. Hans årlige turné 
rundt i Danmark er en historie i sig selv. 
Hver vinter drager Hausgaard ud på 
en fire måneder lang turné, og der er 
udsolgt til samtlige koncerter. I år bærer 

showet den lange titel ”Gud er stor (og 
forfængelig og nærtagende, men stor!)”. 
Publikum elsker Hausgaard, og det kan 
anbefales at være i god tid til de koncer-
ter, han giver på årets Tønder Festival. 
Behovet for udgivelser er ikke voldsomt 
for den danske satiriker og sangskriver. 
Hans seneste studiealbum er fra 2006, 
og siden er der kommet en live-dvd i 
2009. Nej, det er ude foran et publikum 
(og det er stort!), Niels Hausgaard trives 
bedst.
www.nielshausgaard.dk
For English – see page 96
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NIVE NIELSEN (GL)

Den grønlandske sangerinde og sangs-
kriver Nive Nielsen har turneret flittigt 
i Europa og USA og er nu for alvor ved 
at markere sig i Danmark. Musikken er 
indie-folk med inspiration fra americana 
og med betydeligt musikalsk råstof fra 
Nive Nielsens grønlandske hjemstavn. 
Den 37-årige kunstner udgav debutal-
bummet ”Nive Sings!” i 2012. Albummet 
er produceret af britiske John Parish, der 
er kendt for sit samarbejde med blandt 
andre PJ Harvey. Samme år
modtog Nive Nielsen Kronprinspar-
rets Stjernedryspris. Nive Nielsen har 

studeret statskundskab i Canada og 
begyndte relativt sent at spille musik og 
skrive sange. Den internationale scene 
er hjemmebane, og Nive Nielsen har ud 
over musikken medvirket som skuespil-
ler i Terrence Malicks film ”The New 
World”. Album nummer to er ”Feet First” 
fra februar 2016. Nive Nielsen turnerer 
med sit band The Deer Children, og in-
strumenteringen er farverig med ukulele, 
guitar, sav, trommer, bas, keyboard, 
cello, melodika og klokkespil.
www.niveandthedeerchildren.com
For English – see page 97
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PARKER MILLSAP (USA)

Der er ubetinget star quality over 
24-årige Parker Millsap, som med sit 
tredje  og anmelderroste album ”The 
Very Last Day” fra 2016 har slået sit 
navn fast som et af de mest interes-
sante nye navne på den amerikanske 
rootsrockscene. Parker Millsap kommer 
fra Oklahoma og hentede sin tidlige 
inspiration fra den elektriske blues fra 
blandt andre Eric Clapton og Stevie Ray 
Vaughan. Med rock, blues og country 
som fundament og en musikerballast 
i et coverband kastede Millsap sig 
over sangskrivningen og udgav i 2012 
albummet ”Palisade”. To år efter udkom 
albummet ”Parker Millsap”, og ryg-

terne om det nye talent med den store 
stemme kom op i omdrejninger. Seneste 
anerkendelse er ved 2017 International 
Folk Music Awards, hvor Parker Millsap 
vandt prisen som ”Artist Of The Year”.
Parker Millsap har i øvrigt en forbin-
delse til en anden aktuel kunster på 
årets Tønder Festival, nemlig Sarah 
Jarosz. Han medvirker og er co-writer 
på sangen ”Comin’ Undone” på Jarosz’ 
album ”Undercurrent” fra 2016, og de to 
sangskrivere har i foråret 2017 udgivet 
to sange sammen, ”Your Water” og 
klassikeren ”The Glory Of Love”. 
www.parkermillsap.com
For English – see page 97
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RÉALTA (IRL)

Fra Belfast i Nordirland kommer dette 
nye bud på traditionel irsk musik. 
Kvintetten Réalta trakterer uilleann 
pipes, fløjte, guitar, piano, bas, bouzouki 
og bodhrán samt naturligvis vokal på 
fineste vis. En anmelder fra The Herald 
Scotland har sammenlignet dem med 
The Bothy Band og skriver: ”Réalta 
viderefører The Bothy Bands tradition 
for at tage melodier ved nakkeskindet 
og fyre begejstring gennem dem som 
flammer.” Réalta har turneret i blandt 
andet Tyskland og Schweiz sammen 

med landsmændene Altan og har givet 
koncerter i øvrigt rundt om i Europa, i 
Indien, Sydkorea og New York. De har 
vundet prisen ”Danny Kyle Award” ved 
den legendariske Celtic Connections 
Festival i Skotland og er godt i gang med 
at slå navnet Réalta fast på den interna-
tionale scene for irsk musik. Gruppens 
debutalbum ”Open The Doors For 
Three” udkom i 2012, og deres andet 
album ”Clear Skies” er udgivet i 2016. 
www.realtamusic.com
For English – see page 97
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RED HOT CHILLI PIPERS (SCO)

De kalder det selv for ”bagrock”- en 
heftig blanding af skotske bagpipes 
og velkendte riffs og hits fra rocken 
og poppen. Red Hot Chilli Pipers fra 
Skotland leverer show for alle pengene 
med musikalsk overskud og en god 
portion humor. Adskillige af bandmed-
lemmerne er uddannet på The Royal 
Scottish Academy of Music And Drama. 
Og drama er der bestemt også masser 
af, når Red Hot Chilli Pipers går på 
scenen. Det er et show i verdensklasse, 
hvor de skotske bagpipes bliver sendt på 
hæsblæsende overarbejde af svedende 
mænd i klassisk kilt. Sætlisten har 

inkluderet spektakulære covers af for 
eksempel Queens ”We Will Rock You”, 
Deep Purples ”Smoke On The Water” og 
Coldplays ”Clocks”. 
Red Hot Chilli Pipers blev dannet i 2002 
og vandt BBC’s talentshow ”When Will I 
Be Famous?” Siden har bandet udgivet 
otte album, har turneret over hele verden 
og spiller flere hundrede koncerter hvert 
år. I 2007 og 2010 vandt de prisen 
Scottish Live Act Of The Year. Eneste 
danske festival i 2017.
https://rhcp.scot

For English – see page 98
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ROD (DK)

ROD handler om rødder og er en mu-
sik-ungdomsbevægelse med meget stor 
betydning for folkemusikkens udvikling 
i Danmark. Hvert år i påsken afholder 
ROD et folkemusikstævne for unge 
mellem 15 og 25 år. Her er der plads 
til nybegyndere såvel som let øvede 
og garvede musikere. Sammen med 
Folkemusiklinjen på Syddansk Musik-
konservatorium og Skuespillerskole har 
ROD været med til at skabe en fornyet 
interesse for folkemusik blandt 
unge. ROD har gennem de seneste 
år oplevet en fordobling i antallet af 

medlemmer, hvilket tydeligt indikerer, at 
ROD har skabt et voksende ungdoms-
miljø omkring det at spille og lytte til 
folkemusik i Danmark. Hos ROD finder 
man en blanding af nybegyndere, let 
øvede musikere og garvede musikere. 
Dét, der forener dem, er kærligheden til 
folkemusikken og lysten til at spille og 
udleve musikken i fællesskab. Lige som 
de senere år er ROD med på Tønder 
Festival 2017.
www.rodfolk.dk/2017

For English – see page 98
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ROMENGO (HU)

Ungarsk roma-musik i verdensklasse. 
Romengo er et af Ungarns bedste bands 
inden for genren, og gruppens fem 
medlemmer mestrer den traditionelle 
olah-gypsy folkemusik til fulde. Musik-
ken er dels traditionelle folkesange, og 
musik hentet fra romakulturen, og dels 
gruppens egne sange og kompositioner. 
Romengo har eksisteret siden 2004 og 
har markeret sig stærkt med koncerter 
over alt i Europa samt i blandt andet 
Korea og Indien. Gruppen har udgivet to 
album, ”Kétháné” (2010), og ”Nagyec-
sed-Budapest” (2014). Begge udgivelser 
er landet i toppen af de europæiske 

hitlister for verdensmusik. Gruppens 
sangerinde, Mónika Lakatos, har modta-
get flere priser, blandt andet The Ethnic 
Minority Award i 2014 og The Anna 
Lindh Award i 2007. Romengo repræ-
senterer den traditionelle roma-musik, 
men er også med til at udvide musik-
kens grænser gennem samarbejde med 
musikere fra andre genrer. For eksempel 
har gruppens optrådt sammen med det 
tyske Mendelssohn Chamber Orchestra 
og den indiske sanger Sumitra.
www.romengo.com
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SAM KELLY & THE LOST BOYS (ENG)

Er der nogensinde kommet noget godt 
ud af de mange talentprogrammer på 
tv? Det overraskende svar er ja. Som 
19-årig stod Sam Kelly over for Simon 
Cowell og de andre nådesløse dommere 
i programmet Britain’s Got Talent. Her 
nåede han til finalen, hvor han blev 
slået af hunden Pudsey. Men ikke desto 
mindre har Sam Kelly en stemme, der 
kan fange publikum i et jerngreb, hvad 
enten han synger sine egne sange eller 
fortolker velkendte irske folkesange. Han 
gør det med en frisk energi, der leder 

tankerne hen på store indiefolk-navne 
som Mumford & Sons og The Lumi-
neers. To ep’er og et enkelt album er 
det blevet til indtil videre, og Sam Kelly 
er blevet rost til skyerne af engelske 
folk-notabiliteter som Kate Rusby, Cara 
Dillon og Sean Lakeman. Sammen med 
The Lost Boys har han turneret intensivt, 
og her i 2017 kommer der nyt materiale 
fra de nye darlings på den engelske 
folkscene.
www.samkelly.org
For English – see page 99
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SAM OUTLAW (USA)

Med storslåede koncerter i 2015 med 
Sturgill Simpson og sidste år med Jason 
Isbell og Margo Price er publikummet i 
Tønder allerede blevet præsenteret for 
nogle stykker af tidens toneangivende 
countrysangere. Sam Outlaw er på vej 
til at nå samme højder med stærke og 
ærlige sange, der driver af vemod. De-
butalbummet ”Angeleno” udkom i 2015 
og er produceret af Ry og Joachim Coo-
der. Her skaber Sam Outlaw sin egen 
sydcaliforniske countrylyd, der bygger 
på Bakersfield’s Telecaster-twang og 
sluttressernes countryrock fra Los Ange-
les, som Gram Parsons i særdeleshed 
samt The Byrds og The Flying Burrito 

Brothers var eksponenter for. Interessen 
for ”Angeleno” har sendt Sam Outlaw 
ud på adskillige turneer i Europa og flere 
hundrede koncerter i USA. Albummet 
vandt i februar i år prisen som Interna-
tional Album of The Year ved The UK 
Americana Awards 2017. Sam Outlaw 
kommer til Tønder med en ny plade i 
tasken. Titlen er ”Tenderheart”, og her 
får han hjælpe af bl.a. Taylor Goldsmith 
(Dawes) og Bo Koster (My Morning 
Jacket). Det bliver Sam Outlaw´s eneste 
danske festival i 2017.
www.samoutlaw.com
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SARAH JAROSZ (USA)

Som nybagt dobbelt Grammy-vinder for 
albummet ”Undercurrent” er der ingen 
tvivl om, at Sarah Jarosz er et af de 
allerstørste navne på den amerikanske 
folk-scene lige nu. I Tønder faldt publi-
kum pladask for Sarah Jarosz, da hun i 
2011 kiggede forbi festivalen og fik Telt 
1 til at skråle med på Tom Waits’ ”Come 
on Up to the House”. Dengang var hun 
næsten ukendt i Danmark, men i hjem-
landet USA var karrieren allerede ved 
at tage fart. Hun var blot 16 år, da hun 
signede med det navnkundige pladelabel 
Sugar Hill Records, og debuten ”Song 
Up in Her Head” var i 2010 nomineret til 
en Grammy. Med på pladen havde hun 
et stjernespækket hold, der blandt andre 

talte Jerry Douglas, Chris Thile, Aoife 
O’Donovan og Tim O’Brien, som hun 
også optrådte sammen med på Tønder 
Festival. Sarah Jarosz startede som 10-
årig med at spille mandolin, men siden 
har hun udvidet til guitar, mandocello og 
banjo. Hun er blevet sammenlignet med 
store sangerinder som Alison Krauss 
og Gillian Welch, og med hendes helt 
personlige musikalske touch og hendes 
længselsfulde tekster vil vi til sommer 
få muligheden for at opleve en kompro-
misløs kunstner. Sarah Jarosz kan kun 
opleves på Tønder Festival til sommer.
www.sarahjarosz.com

For English – see page 99

565656

TELT 1
søndag kl. 13.45



THE SAVAGE ROSE (DK)

Et af de stærkeste og mest sejlivede 
navne på den danske scene. Annisette 
Koppel er i front hos The Savage Rose, 
der kan 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 ti år siden, at komponisten og tan-
gentspilleren Thomas Koppel døde, er 
The Savage Rose fortsat med Annisette 
Koppel som hovedfigur og garant for 

bandets historie, sound og udtryk. Der 
går en lige linje fra debutalbummet ”The 
Savage Rose” i 1968 til det seneste 
”Roots Of The Wasteland” fra 2014. 
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 genre-
mæssigt 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 100
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SHOVELS & ROPE (USA)

”Outstanding Americana”, skrev den 
engelske avis The Guardian om Shovels 
& Rope’s seneste album, ”Little Seeds”, 
og gav duoen fem ud af fem stjerner. 
Shovels & Rope består af ægteparret 
Cary Ann Hearst og Michael Trent, der 
med ganske få midler formår at skabe 
en stor lyd, der spænder fra punket blues 
over traditionsbevidst folk til smukke 
afdæmpede ballader. Med albummet ”O’ 
Be Joyful” fra 2012 tog Shovels & Rope 
skridtet fra de små lokale klubber til de 
store nordamerikanske scener. Jack 
White lod duoen stå for opvarmningen 
ved to koncerter i efteråret 2012, og 
siden er det blevet til support for store 

amerikanske folk-, country- og rock-acts 
som The Avett Brothers, Willie Nelson 
og Drive-By Truckers. Shovels & Rope 
fandt også vej til prominente festivaler 
som Coachella og Newport Folk Festival. 
I 2013 vandt Shovels & Rope en AMA 
Awards for ”Emerging Artist of the Year”, 
og hittet ”Birmingham” blev belønnet 
med titlen ”Song of the Year”. I dag er 
Shovels & Rope en af de mest toneangi-
vende folk-konstellationer i USA. Det er 
en kæmpe fornøjelse, at Tønder Festival 
kan præsentere duoen for første gang i 
Danmark.
http://shovelsandrope.com
For English – see page 100
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SIGNE SVENDSEN (DK)

Den danske sangerinde og sangskriver 
har fuldt fart på dels med sin solokarri-
ere og dels som musikalsk medspiller på 
Niels Hausgaards omfattende turneer. 
Signe Svendsen udgav i 2016 sit tredje 
studiealbum, ”Rift”, og turnerede flittigt 
med blandt andet en koncert på Tønder 
Festival som en del af turen. Albummets 
sange understreger, at Signe Svendsen 
ikke er bange for både at trække på 
personlige erfaringer og give sig i kast 
med samfundskritikken. 
Signe Svendsen har rødder i det 
østfynske og er uddannet på Rytmisk 
Musikkonservatorium i 2003. I 2007 

begyndte hun at arbejde sammen med 
Niels Hausgaard, og samtidig trængte 
ambitionerne om at skrive egne sange 
sig på. I 2010 udgav hun debutalbum-
met ”Ny passager”, som blev skabt 
sammen med producer og guitarist Lars 
Skjærbæk. Han har også været spar-
ringspartner og producer på albummet 
”Kun de faldne rejser sig igen” fra 2013 
og på det seneste  album ”Rift”. I år kan 
publikum opleve Signe Svendsen solo 
med egne sange samt i selskab med 
Niels Hausgaard.
www.signesvendsen.dk
For English – see page 101

595959

PUMPEHUSET
fredag kl. 16.30



SKANDINAVISKE RØDDER (DK, S)

Oplev det musikalske resultat af et 14 
dages intenst folkemusikkursus på 
Jyderup Højskole. 
Jyderup Højskole arrangerer sammen 
med svenske Skurup Folkhögskola det 
fælles to-ugers kursus ”Skandinaviske 
Rødder”, hvor deltagere inden for folke-
musik, sangskrivning og verdensmusik 
blandt andet øver op til en optræden på 
Tønder Festival 2017. Kurset foregår 
henholdsvis på Jyderup Højskole og 
på Tønder Festival, og det starter 14. 

august og slutter 28. august. Skan-
dinaviske Rødder er for alle, som har 
lyst til at medvirke i et fælles storstilet 
skandinavisk musikprojekt. Kurset vil 
fokusere på sangskrivning, sammenspil 
og liveperformance. Underviserne er 
tre topmusikere fra den skandinaviske 
scene: Anders Wallin, Bebe Risenfors og 
Jens Ulvsand.
www.jyderuphojskole.dk/  
skandinaviske-roedder-kort-kursus
For English – see page 100

606060

VISEMØLLEN
fredag kl. 15.15



THE SMALL GLORIES (CAN)

Cara Luft, banjo og vokal, og JD 
Edwards, guitar og vokal, kommer fra 
Winnipeg på den canadiske prærie, 
og hver for sig har de længe været 
funklende stjerner på den canadiske 
folkroots-scene. JD Edwards har blandt 
andet slået sine rockende folder i JD 
Edwards Band, mens Cara Luft med sin 
bløde vokal er en rost singer-songwriter, 
der blandt andet har vundet to JUNO 
Awards med The Wailin’ Jennys. I 2015 
gæstede The Wailin’ Jennys i øvrigt 
Tønder Festival, dog uden Cara Luft. 

I duoen The Small Glories har to kon-
trastfyldte kunstnere fundet sammen, 
og med smukke harmonier leverer de 
iørefaldende sange. Debutalbummet 
udkom sidste år og hedder “Wondrous 
Traveler”, og her bliver forskellene 
vekslet til stor alsidighed. Albummet in-
deholder folk- og bluegrass-ballader og 
en rockende version af Woody Guthrie 
og Billy Bragg’s “Way over Yonder In  
The Minor Key”. 
www.thesmallglories.com
For English – see page 101

616161

VISEMØLLEN
torsdag kl. 17.00

VISEMØLLEN
lørdag kl. 15.15



SOCKS IN THE FRYING PAN (IRL)

Den traditionelle irske musik har med 
denne unge trio fra County Clare på en 
irske vestkyst fået nye internationale 
ambassadører.  Socks in the Frying 
Pan har med stilsikkert vokalarbejde og 
virtuos instrumentbehandling placeret 
sig solidt på den internationale scene.
I 2017 er de på en lang turné til blandt 
andet Canada, USA, Tyskland, Schweiz, 
Tyskland og Danmark – hvor Tønder 
Festival er destinationen. Bandet har fået 
fine anmeldelser for deres tre udgivelser, 
hvor det seneste er ”Without A Paddle” 

fra 2016. De blev kåret som ”New Band 
of The Year” af The Irish Music Associa-
tion i 2014 og har turneret flittigt i USA. 
Socks in the Frying Pan består af Aodán 
Coyne, guitar og vokal, og de to brødre 
Shane Hayes, accordion, og Fiachra 
Hayes, violin og banjo. De har hver især 
opnået anerkendelse, og for eksempel 
blev Shane Hayes i 2015 kåret som 
”Best Accordion Player” af The Irish 
Music Association. 
www.socksinthefryingpan.com
For English – see page 101

626262

TELT 2
lørdag kl. 11.00

TELT 2 ”Gentlemen’s Circle” 
(Aodán Coyne)

søndag kl. 15.15
KLUBSCENEN

søndag kl. 21.45



SPIRIT FAMILY REUNION (USA)

I 2016 havde publikum fornøjelsen af 
Spirit Family Reunion på Tønder Festival.  
Bandet fra Brooklyn er tilbage i år, og 
der er god grund til at glæde sig til 
gensynet. Spirit Family Reunion har et 
godt greb om de akustiske instrumenter 
og de musikalske traditioner. Country, 
bluegrass og traditionel folkemusik fra 
Appalacherne bliver taget under kærlig 
og urban behandling, når bandet leverer 
varen med akustisk guitar, banjo, violin, 
bas, slagtøj og masser af vokaler. To 
af gruppens medlemmer arbejdede på 
en bar i Brooklyn og begyndte at spille 
sammen. I 2010 blev det til Spirit Family 

Reunion, som så i 2012 udgav debutal-
bummet ”No Separation”. I 2015 udgav 
bandet albummet ”Hands Together”. I 
dag turnerer de flittigt og er på en læn-
gere tur rundt i Europa i august og sep-
tember i år. Vil man opleve Spirit Family 
Reunion herhjemme, er Tønder Festival 
eneste danske destination for bandet i 
sommeren 2017. Bandet har optrådt på 
blandt andet den legendariske Newport 
Folk Festival og har delt scener med 
navne som Alabama Shakes, The Felice 
Brothers og Tedeschi Trucks Band. 
www.spiritfamilyreunion.com
For English – see page 102
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BOLERO
fredag kl. 22.00

OPEN AIR 
lørdag kl. 14.15

TELT 2 ”Gentlemen’s Circle” 
(Nick Panken)

søndag kl. 15.15



TALISK (SCO)

Publikum i Tønder blev overbevist, da 
den fremadstormende trio Talisk gav 
koncerter på festivalen i 2016. I 2015 
vandt Talisk den prestigefyldte BBC 
Radio 2 Young Folk Awards. Mohsen 
Amini greb concertinaen som ti-årig og 
er i dag en af de toneangivende concer-
tina-spillere i Skotland. Han vandt BBC 
Scotlands ”Young Traditional Musician of 
The Year” 2016. Guitaristen Craig Irving 
kommer fra Inverness, men bor i dag i 
Glasgow, hvor han er med i forskellige 
up-coming folk-bands. Hayley Keenan 
startede med at spille violin, da hun var 
11, og studerer i dag på Royal Conser-

vatoire of Scotland. Tilsammen udgør 
de en tæt og velspillende trio, der kan 
traditionerne til fingerspidserne, men 
også tør at tage dem nye veje. Talisk’s 
debutalbum “Abyss” er produceret af 
Barry Reid (Treacherous Orchestra). 
Som gæster på pladen medvirker mu-
sikere fra Mànran og RURA, og pladen 
opsnapper den energi og kreativitet fra 
trioens live-koncerter, som publikum på 
Tønder Festival får muligheden for at 
opleve endnu engang.
www.talisk.co.uk

For English – see page 102
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BOLERO
fredag kl. 13.00

VISEMØLLEN
lørdag kl. 20.30



TAMI NEILSON (CAN/NZ)

Der er power i stemmen og country-
stemning af den gamle skole hos Tami 
Neilson. En anmelder har beskrevet Tami 
Neilson som en ”red hot honky tonker et 
sted mellem Patsy Cline og Wanda Jack-
son tilsat lidt sofistikeret Peggy Lee”. En 
anden anmelder skriver, at Tami Neilson 
bringer det samme ind i countrymusik-
ken, som Amy Winehouse bragte ind i 
R&B-musikken. Næppe helt forkert, for 
Tami Neilson har fat i countrymusikkens 
stilsikre elementer fra 50’erne og bringer 
samtidig musikken op i en nutidig 

ramme. Tami Neilson er en rutineret 
kunstner. Som purung var hun en del af 
den canadiske familie-countrygruppe 
The Neilsons, som i 90’erne havde stor 
succes i Canada. I 2007 flyttede hun til 
New Zealand og fik gang i en solokar-
riere. Siden er det kun gået fremad, og 
især de to seneste udgivelser, ”Dyna-
mite!” fra 2014 og ”Don’t be Afraid” fra 
2015, har kastet turneer og priser af sig 
for Tami Neilson.
www.tamineilson.com
For English – see page 102

656565

KLUBSCENEN
torsdag kl. 23.45

OPEN AIR
fredag kl. 15.00

TELT 2 ”Women’s Circle”
lørdag kl. 14.15



TRAD.ATTACK! (EST)

Trad.Attack! har en klar mission: De skal 
spille i alle lande i verden. Indtil videre 
står 28 lande på listen, og der er såle-
des 168 tilbage. Danmark kom på listen 
i 2015, da de spillede på Balders Plads 
i København som en del af det program, 
ROSA præsenterede på Copenha-
gen Jazz Festival. Her kunne et par 
hundrede mennesker gynge og hoppe 
med til nyskabende estisk folkemusik, 
hvor samples med gamle autentiske 
optagelser gled sammen med pumpende 
rytmer og hurtige melodier. Estland har 

stærke folkemusiktraditioner, både hvad 
angår sange, melodier og dans, og der 
er stor nysgerrighed for at udforske og 
eksperimentere med musikken. Især 
omkring byen Viljandi lever traditionerne 
videre, og den store Viljandi Folk Music 
Festival afholdes i byen. Trad.Attack! 
er det største estiske folk-band, og 
med flere Estonian Music Awards på 
kaminhylden har de opnået stjernestatus 
i hjemlandet.
www.tradattack.ee
For English – see page 103
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OPEN AIR
torsdag kl. 12.30



ULAID (IRL)

Med udspring i nogle af de største irske 
grupper er de tre medlemmer allerede 
vidt anerkendte for deres formidling og 
fortolkning af de irske musiktraditioner. 
John McSherry er af The Irish Music 
Magazine blevet beskrevet som ”the true 
master” på de irske uilleann pipes, og 
han har været med til at starte bands 
som Lúnasa og Tamalin. Og så var han 
en del af Donal Lunnys cross-over-pro-
jekt, Coolfins. Fiddler Dónal O’Connor 
startede i gruppen Lá Lugh, hvor hans 
mor var sangerinde. Han har slået sit 
navn fast som en af Irlands førende 
producere og har arbejdet sammen med 
Mary Dillon, Bob Brozman og John Spil-

lane. Guitarist Seán Óg Graham var med 
til at starte den prisbelønnede gruppe 
Beoga og spiller også i den skotske 
supergruppe Fiddler’s Bid. Tilsammen 
skaber de tre magi. De ny-skrevne me-
lodier glider naturligt sammen med det 
traditionelle materiale og skaber spæn-
dende sammensætninger. Alt sammen 
er udført med en blændende præcision, 
når improvisationer og eksperimenter 
bliver afløst af hurtige reels, der får 
publikum op af sæderne. Eneste danske 
festival i 2017.
www.ulaidmusic.com

For English – see page 103
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TELT 1
torsdag kl. 17.00

TELT 1
fredag kl. 10.30



WILLIAM PRINCE (CAN)

Med sin bløde barytonstemme har 
William Prince taget hjemlandet Canada 
med storm. I april 2017 fik han prisen 
”Contemporary Roots Album of the 
Year” ved de canadiske JUNO Awards. 
Sidste år opnåede hans debutplade 
”Earthly Days” to nomineringer ved 
West Canadian Music Awards, hvor 
William Prince vandt prisen i kategorien 
”Aboriginal Artist of the Year”. William 
Prince har rødder i First Nation-folket, 
der holder til i Peguis-reservatet nord 
for Winniepeg på Manitobas prærie. 
Det kommer til udtryk i William Prince’s 
seneste single ”7”, som er en hyldest til 

studenterne i Peguis, og navnet refererer 
til de hellige lærdomme, som udgør den 
aboriginske lov: Kærlighed, mod, ydmyg-
hed, sandhed, respekt, tapperhed og 
ærlighed. Debutalbummet er produceret 
af vennen og kollegaen Scott Nolan, og 
singlen ”The Carny” røg til tops på the 
National Aboriginal Music Countdown 
på radiostationen Sirius XM. Siden har 
William Prince givet en masse koncerter 
og spillet på den eftertragtede Winnipeg 
Folk Festival. Koncerten i Tønder er hans 
eneste i Danmark i sommeren 2017
www.williamprincemusic.com
For English – see page 103

686868

BOLERO
torsdag kl. 13.00

TELT 2
fredag kl. 12.00

TELT 2 ”Gentlemen’s Circle” 
søndag kl. 15.15



WOMEN’S CIRCLE (UK, CAN, NZ, DK)

Traditionen med at samle en række 
sangskrivere til en fælles koncert er et 
særkende på Tønder Festival. I 2017 
kan publikum med konceptet Women’s 
Circle opleve en eftermiddag med 
kvindelige sangskrivere fra nær og fjern. 
Et spændende og unikt møde mellem 
kunstnere fra Canada, New Zealand,  
England og Danmark. Fra Canada 
kommer banjospiller og sangskriver 
Kaia Kater og fra New Zealand coun-
try-fortolker Tami Neilson. Fra England 
kommer Danni Nicholls, og fra Danmark 
Dorthe Gerlach og Laura Mo. Vært for 

denne særlige songwriter-komsammen 
bliver Søren Rebbe, radiovært og veteran 
som formidler på Tønder Festival. ”Jeg 
glæder mig vildt til at være vært for fem 
kvindelige solister på en gang. Det er jo 
nærmest et drømmejob at være ham, 
der skal give ordet og spotlyset videre 
til den ene smukt syngende kvinde 
efter den anden. Der er lagt op til en 
musikalsk oplevelse langt ud over det 
sædvanlige. Skal jeg beskrive koncerten 
med et ord, må det være: Enestående!” 
siger Søren Rebbe.
For English – see page 104
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TELT 2
lørdag kl. 14.15



YOLA CARTER (ENG)

I starten af februar 2017 vandt den 
britiske sangerinde og sangskriver Yola 
Carter titlen som ”UK Artist of The Year” 
ved UK Americana Awards 2017. Et 
skulderklap til en sangerinde, der først 
for nyligt har taget hul på en solokarri-
ere, men som bestemt ikke er et ube-
skrevet blad. Hendes power-soulstemme 
og musikalske talent har gennem årene 
bragt hende ind i samarbejde med 
store navne som Massive Attack, Katy 
Perry, Will Young og Bugz In The Attic. 
Country og soulmusikken har altid været 
hendes afsæt, og for nogle år siden 
fandt hun sammen med rootsbandet 

Phantom Limb som frontsanger. Efter 
to albumudgivelser i den sammenhæng 
tog Yola Carter fat på et nyt kapitel som 
soloartist med americana-musikken i 
centrum. Foreløbig er det blevet til EP’en 
”Orphan Offering”, som har fået storslå-
ede anmeldelser – ikke mindst i USA. 
Britiske The Guardian skriver om Yola 
Carter: “Country og gospel med samme 
pågående energi som god gammeldags 
soulmusik.” Første gang i Danmark, og 
Tønder er eneste danske festival.
www.yolacarter.com

For English – see page 104

707070

BOLERO
lørdag kl. 22.00

BOLERO
søndag kl. 10.00



YOUNG SEMINOLE HUNTERS (MARDI GRAS INIDIANERE) (USA)

I år tager Tønder Festival publikum med 
en tur til hjertet af New Orleans, når 
Young Seminole Hunters sætter gang 
i showet. Her er tale om dansere og 
musikere i skikkelse af vaskeægte Mardi 
Gras Indians i imponerende og farverigt 
udstyr. Mardi Gras Indians optræder 
i parader til det årlige karneval Mardi 
Gras og er klædt i opfindsomme og 
farvestrålende gevandter inspireret af 
historiske klædedragter hos Amerikas 
oprindelige indianerstammer. Der findes 
flere end 30 Mardi Gras Indian ”tribes”, 
der hvert år optræder til karnevallet og 

bidrager med en vigtig del af byens hi-
storiske musikkultur. Tv-serien ”Treme”, 
om New Orleans efter Katrina, giver et 
glimrende indblik i Mardi Gras Indians’ 
rolle og betydning. Young Seminole 
Hunters optræder sammen med King 
James & The Special Men –bandet fra 
New Orleans der de seneste to år har 
skabt funky fest i Tønder.  Glæd jer til 
en helt særlig oplevelse. Eneste danske 
festival i 2017. 
specialmanindustries.com

For English – see page 104
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BOLERO
fredag kl. 01.00

KLUBSCENEN
lørdag kl. 23.45

OPEN AIR
søndag kl. 17.00


