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3HATTRIO (USA)
Amerikansk ørkenmusik med elementer 
af old-time, jazz og caribiske overtoner. 
3Hattrio leverer et soundtrack til bandets 
hjemegn tæt på Zion National Park i det 
sydlige Utah. Musikken afspejler den rå 
ørken og naturen og også de kultu-
relle traditioner, der er forbundet med 
generationers liv i området. Trioen spiller 
primært deres egne sange, og tager de 
fat på traditionelle sange fra pionertiden, 
sætter de deres eget aftryk på værket. 
En anmelder i Maverick Magazine har 

skrevet om 3Hattrio: ”En æterisk magi, 
der placerer dem i deres helt egen 
kategori.” 3Hattrio består af Hal Cannon, 
guitar, banjo og vokal, der skriver mange 
af gruppens sange, Greg Istock, bas 
og percussion, der har en baggrund i 
caribisk musik, og Eli Wrankle, violin, 
med en uddannelse i klassisk musik bag 
sig. Gruppen har udgivet tre album, og 
det seneste er ”Solitaire” fra 2016.
www.3hattrio.com
For English – see page 89
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VISEMØLLEN
fredag kl. 20.30

PUMPEHUSET
lørdag kl. 20.00

PUMPEHUSET
torsdag kl. 18.15

ALLAN TAYLOR (UK)
I 50 år har Allan Taylor rejst overalt i 
verden med sine sange og sin guitar. Han 
startede på de lokale folk clubs i hjem-
byen Brighton og tog til New York, hvor 
han gæstede legendariske spillesteder 
som The Bitter End og The Gaslight Café. 
Allan Taylor har turneret flittigt i Europa 
og ikke mindst besøgt biblioteker, klub-
ber, kulturhuse og festivaler i Danmark. 
Hans sange handler om de fortabte og de 
ensomme, om de ubeskrevne hverdags-
helte, og om mennesker, der lever på 
kanten af samfundet. Sangene emmer 
af den længsel, der følger med livet på 

landevejen. Blandt de mest kendte er ”It’s 
Good To See You”, der er blev indspillet 
i mere end 100 forskellige versioner og 
den smukke og sørgmodige ”Roll On the 
Day”, der handler om minearbejdernes 
vilkår. Allan Taylor har været med til at 
inspirere yngre generationer. Deriblandt 
Jacob Dinesen, der har fundet en god 
ven og mentor i Allan Taylor. Oplev eller 
genoplev selv Allan Taylors guitarspil, 
hans sange og hans helt specielle evne til 
at tryllebinde sit publikum.
www.allantaylor.com
For English – see page 89

ALL OUR EXES LIVE IN TEXAS (AUS)
Fire fremragende sangstemmer, god 
sangskrivning samt evne til at nå ud til 
publikum. Den australske kvindekvartet 
med det finurlige og velswingende navn 
All Our Exes Live in Texas har på få år 
skabt sig et stort navn i hjemlandet. Med 
albummet ”When We Fall” fra marts 
2017 er de for alvor slået an, og album-
met har banet vejen for en international 
karriere. 
Det hele begyndte i Sydney i 2014, hvor 
de fire sangskrivere/musikere fandt sam-
men. Der var fælles kærlighed til country, 
folk, akustisk set-up og firstemmige 
vokalharmonier. Gruppen udgav en EP og 

en række singler og blev ret hurtigt indie-
folk-darlings i Australien. De har spillet 
på kryds og tværs af landet, optrådt på 
store festivaler og turneret med navne 
som The Backstreet Boys, Passenger og 
Nathaniel Rateliff and The Night Sweats. 
All Our Exes Live in Texas består af: 
Hannah Crofts, vokal, ukulele, Georgia 
Mooney, vokal, mandolin, Elana Stone, 
vokal, accordion, og Katie Wighton, vokal, 
guitar. Eneste danske koncert i somme-
ren 2018.
www.allourexesliveintexas.com

For English – see page 89
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TELT 1
søndag kl. 19.00

TELT 1 
”Women’s Circle”
lørdag kl. 14.00

KLUBSCENEN
søndag kl. 12.15

ANNE LINNET (DK)
Det er 30 år siden, at Anne Linnet udgav 
albummet ”Jeg er jo lige her”. I 2018 er 
det populære album udgangspunkt for en 
stribe koncerter med Anne Linnet og band 
blandt andet på Tønder Festival. Album-
met, der rummer store hits som ”Tusind 
stykker”, ”Forårsdag” og ”Tabt mit hjerte”, 
er et hovedværk fra Anne Linnet og har 
solgt i cirka 400.000 eksemplarer.
Anne Linnet (født 1953) har været med 
i toppen af den danske musikscene i 
mange årtier. Hun var med i gruppen 
Tears og i kvindebandet Shit & Chanel i 
70’erne og dannede senere Anne Linnet 

Band og Marquis de Sade i 80’erne. Først 
og fremmest står Anne Linnet som en af 
landets fremmeste sangskrivere og kom-
ponister. Omkring 20 soloalbum er det 
blevet til, og blandt andre ”Barndommens 
Gade” (1986)  med Tove Ditlevsen-tek-
ster, ”Jeg er jo lige her” (1988) og ”Min 
Sang” (1989) med tekster af Johannes 
Møllehave står som væsentlige værker.
Derudover har Anne Linnet arbejdet med 
musicals, teater, film samt udgivet flere 
bøger. 
www.annelinnet.dk
For English – see page 90

ANNIKA AAKJÆR (DK)
Den danske scene har i Annika Aakjær en 
alsidig kunstner, der både som skue-
spiller og sangskriver har slået sit navn 
fast. Hendes tredje og seneste album, 
”Lykkens Gang” (2016), fik anmelderne 
op i svingninger. Dagbladet Berlingske 
gav fem stjerner og roste, at Annika 
Aakjær med dette album havde foretaget 
et skift fra singer-songwriter med folk- og 
rock-instrumentering til et mere elektro-
nisk synth-pop-udtryk. Annika Aakjær 
(årgang 1982) er uddannet på Rytmisk 
Musikkonservatorium i København. 
Hendes første album, ”Lille Filantrop”, i 

2008 udløste gode anmeldelser, adskil-
lige prisnomineringer og en hæderspris. 
De følgende år var der travlt med både 
album nummer to ”Missionær” (2010) og 
flere roller som skuespiller. Blandt andet 
rollen som Daimi i filmen ”Dirch” (2011) 
og medvirken i musicals og teaterforestil-
linger. Med ”Lykkens Gang” tager Annika 
Aakjær nye skridt, og som flere anmel-
dere hæfter sig ved, er det med en høj 
standard ikke mindst i teksterne. 
www.annikaaakjaer.com

For English – see page 90
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KLUBSCENEN
fredag kl. 00.30

KLUBSCENEN
lørdag kl. 23.45

OPEN AIR
torsdag kl. 12.30

BASCO & DR BIG BAND (DK)
Hvad får man, når man krydser et af Dan-
marks mest fremadstormende folkbands 
med et af verdens bedste bigbands? De, 
der oplevede koncerten i DR Koncerthu-
set i 2013 kender allerede svaret, og an-
dre må lytte til den liveplade, der udkom 
efterfølgende. Basco har siden starten 
for snart ti år siden udviklet en unik 
nordatlantisk folkemusik-tone, der byder 
på fængende melodier, smukke sange 
og en intensitet, man også genkender 
hos Dreamers’ Circus og engelske Spiro. 
Basco består af Hal Parfitt-Murray (sang, 
violin, mandolin), Ale Carr (cittern), An-
dreas Tophøj (violin) og Anders Ringgaard 
(harmonika, trombone), og tilsammen 

skaber de eklektisk folkemusik, hvor dan-
ske, svenske og britiske folkemusik-tra-
ditioner ligger på lur og kigger frem. DR 
Big Band har eksisteret siden 1964, og 
i tidens løb har orkestret været under 
ledelse af prominente personer som Ib 
Glindemann og Thad Jones. DR Big Band 
har samarbejdet med blandt mange 
andre Miles Davis og Dizzy Gillespie og 
har høstet stor international anerken-
delse. Der er lagt op til spændende og 
medrivende koncert, når Basco & DR Big 
Band torsdag eftermiddag åbner Tønder 
Festival 2018 med et brag.
www.bascoband.com
For English – see page 90

BASTARD KVINTET (DK)
Bastard Kvintet er et af  Danmarks bedste 
traditionelle danseorkestre og består af 
nogle af  folkemusikscenens mest erfarne 
musikere. På årets Tønder Festival tager 
kvintetten tråden op fra en af Danmarks 
største spillemænd, Evald Thomsen, og 
spiller fredag og lørdag op til midnatsbal  
baseret på Evalds repertoire og vildskab. I 
den anledning har orkestret medbragt en 
erfaren danseinstruktør, som vil hjælpe 
med at få alle til at føle sig tilpas på dan-
segulvet. Bastard Kvintet er: Jes Kroman, 
violin, har 45 års erfaring på den danske 
folkemusikscene og har spillet med 
Evald Thomsen. Jes Kroman har i 2018 

modtaget ”Årets Folk Traditionspris” ved 
DMA Folk, og i 2015 blev han udnævnt til 
rigsspillemand. Michael Graubæk, violin, 
der ligeledes i 2015 blev udnævnt til 
rigsspillemand. Jesper Vinther, harmo-
nika, kendt fra blandt andre Phønix, Theis 
Langlands, klaver, er oprindeligt ud-
dannet jazzpianist, men beskæftiger sig 
primært med folkemusik. Peter Sejersen, 
kontrabas, har været aktiv flere steder på 
den danske musikscene i mange år, samt 
Désirée Graubæk, danseinstruktion, er en 
af Danmarks førende danseinstruktører. 

For English – see page 91
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TELT 2
fredag kl. 23.30

BOLERO
lørdag kl. 19.15

TELT 1 
"Let's Spend  

the Night Together"
søndag kl. 20.45

THE BROS. LANDRETH (CAN)
De var i Tønder i 2015 og lagde blandt 
andet Telt 2 ned med en ypperlig koncert. 
Nu er The Bros. Landreth tilbage med 
americana, blues og rootsrock. The 
Bros. Landreth fra Winnipeg i Canada 
har et godt greb om rootsrocken i den 
rene form. Hvis man har en svaghed for 
John Hiatt, Allman Brothers Band, Little 
Feat og Bonnie Raitt, er der meget at 
hente hos The Bros. Landreth. Der er rå 
bluesfeeling i Joey Landreth’s vokal, og 
så spiller han slideguitar, så tankerne går 
både til Lowell George og Derek Trucks. 

Hans bror Dave spiller bas, Ariel Posen 
spiller guitar og lapsteel, og Ryan ”Rhino” 
Voth sidder bag trommerne. De udgav 
debutalbummet ”Let It Lie” i 2015, som 
udløste en Juno Award (Canada) for Ro-
ots & Traditional Album of the Year. Et nyt 
album er undervejs. Eneste danske fe-
stivalkoncert i 2018. Guitarist og sanger 
Joey Landreth giver også solokoncerter 
på årets festival.
www.thebroslandreth.com

For English – see page 92

BB KING TRIBUTE FEAT. MIKE ANDERSEN, SHAKA & JAMES 
LOVELESS, THORBJØRN RISAGER, HENRIK FREISCHLADER, MOR-
TEN LARSEN SAMT BAND (DK, D)
Så bliver det ikke meget større, hvis man 
har hang til elektrisk urban blues med 
hele pakken. Guitarist og sanger Mike 
Andersen er vært for dette festfyrværkeri 
af en tribute-koncert, som hylder den 
legendariske amerikanske bluessanger 
og -guitarist B. B. King (1925-2015). En 
lignende koncert blev afholdt i Amager 
Bio i 2015, og nu kommer den eksklusivt 
til Tønder.  
B. B. King har været et afgørende for-
billede og en enorm inspiration for Mike 
Andersen, så det er naturligt, at han leder 
slagets gang. Med sig har han et stort 
band med blandt andre tre blæsere. Og 
så er der gæstesolister i sværvægtsklas-
sen. Shaka og James Loveless væltede 

Amager Bio i 2015, så glæd jer til en unik 
mulighed for at høre sønnen i musi-
kalsk forening med sin far, bluessanger 
gennem mange årtier. Danske Thorbjørn 
Risager har som bluessanger høstet stor 
international succes, og både han og 
Mike Andersen har et stort publikum i 
Tyskland. Nabolandet bliver også repræ-
senteret, nemlig med den roste blues-
guitarist og sanger Henrik Freischlader, 
som Mike Andersen har spillet sammen 
ved tidligere lejlighed. Desuden medvirker 
danske Morten Larsen som solist. Med 
andre ord: En helt eksklusiv bluesople-
velse – kun i Tønder. 

For English – see page 91
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PUMPEHUSET
torsdag kl. 21.45

BOLERO
fredag kl. 01.00

VISEMØLLEN
fredag kl. 15.15

VISEMØLLEN
lørdag kl. 18.45

CAAMP (USA)
Det er ikke hver dag, at en duo bestå-
ende af guitar og banjo topper hitlisterne. 
Men i 2016 røg sangen ”Ohio” ind som 
nummer fire på US Spotify’s Viral Chart, 
og debutalbummet opnåede 2,5 millioner 
streams. Caamp består af guitarist 
Taylor Meier og Evan Westfall på banjo. 
De kommer begge fra Columbus, Ohio, 
og de har siden 2012 skrevet sange og 
musik sammen. Det var først i 2015, 
de besluttede sig for at satse hundrede 
procent på musikken. Stilen er rå og 
kraftfuld indie-folk, og Meier og Westfall 
leverer den for fuld skrald. Taylor Meiers 
mørke stemme er blevet sammenlignet 

med Ray LaMontagne, og sammen med 
Evan Westfalls banjo udgør det i høj grad 
den karakteristiske lyd, der har givet 
stødet til Caamps berømmelse.
I 2017 har duoen udgivet to singler, og 
missionen er klar: De vil spille deres 
sange for folk, der gider høre på dem, 
rejse verden rundt og optræde på de 
sejeste spillesteder. Tønder Festival 
byder dem velkommen, og koncerten er 
duoens eneste festivalkoncert i Danmark 
i sommeren 2018.
www.caamptheband.com

For English – see page 92

THE BROTHER BROTHERS (USA)
Tvillingebrødrene Adam og David Moss 
fra Brooklyn går under navnet The 
Brother Brothers og imponerer med vel-
klingende vokalharmonier på en bund af 
traditionel amerikansk rootsmusik. Her er 
elementer af folkemusik fra Appalacherne 
og bluegrass, og de to brødre tilfører 
musikken en ofte mørk og melankolsk 
tone. I januar 2017 udgav The Brother 
Brothers EP’en ”Tugboats”, som bliver 
fulgt op af et fuldlængde-album i 2018.  
Begge brødre har gang i sideløbende 
musikalske karrierer. Adam Moss, violin, 
vokal, turnerer blandt andet med bandet 
Session Americana, og David Moss, 

cello, guitar, vokal, har udgivet flere 
soloalbum og spiller med blandt andre 
Ana Egge, Satellite Ballet og The Human 
Hands. ”The Brother Brothers har været 
sammen om det her hele livet, og deres 
familieslægtskab kan høres igennem 
musikken. ”De går til deres gribende og 
ofte charmerende sange med en overra-
skende følelse af lethed, og de stramme 
harmonier fremkalder kuldegysninger,” 
har sangskriveren Sarah Jarosz udtalt 
om brødrene. Eneste festivalkoncert i 
Danmark i sommeren 2018.
www.thebrotherbrothersmusic.com
For English – see page 92
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 PUMPEHUSET
fredag kl. 21.45

OPEN AIR
lørdag kl. 12.30

VISEMØLLEN
torsdag kl. 15.15

PUMPEHUSET
fredag kl. 18.15

VISEMØLLEN  
lørdag kl. 17.00

CÒIG (CAN)
Fire fremragende musikere fra Cape 
Breton spiller traditionel musik fra den 
canadiske østkyst og har vundet flere 
priser. Gruppen blev oprindeligt skabt 
for at skabe promotion for Celtic Colours 
International Festival for nogle år siden. 
Samarbejdet viste sig at være så frugt-
bart, at de fire musikere besluttede at 
fortsætte som en gruppe. Cóig består af: 
Darren McMullen, guitar, mandolin, banjo, 
bouzouki, fløjte, vokal, Rachel Davis, 
violin, viola, vokal, Jason Roach, piano, 
og Chrissy Crowley, violin, viola. Hver især 
markante musikere, der tilsammen kan 

tælle flere end 30 nomineringer og priser 
for udgivelser, liveoptræden og så videre. 
Sammen som Cóig er de nu på vej ud på 
de internationale veje, og med sig har de 
albummet ”Rove” (2017). En anmelder fra 
The Shetland Times har skrevet om Cóig: 
”Fire anerkendte, prisvindende solomusi-
kere mødes i en eksplosiv komsammen. 
Kollektivt er de en triumf for den tradi-
tionelle musik fra Cape Breton”. Eneste 
danske festivalkoncert i 2018.
www.coig.ca

For English – see page 93

THE CHAIR (SCO)
Selv kalder de det ”Stomp Music 
from Orkney”, og der bliver trampet 
igennem, når de otte medlemmer af 
The Chair indtager scenen. The Chair 
leverer høj-dansabel power-folk, og med 
udgangspunkt i den traditionelle musik 
fra Orkney hiver The Chair fat i stilarter 
som blues, klezmer, dub og meget andet. 
Instrumenterne tæller blandt andet violin, 
banjo, harmonika og guitar, og energien 
er den, vi kender fra andre skotske bands 
som Treacherous Orchestra og Session 

A9. The Chairs blev i 2008 ”Band of 
the Year” på MG Alba Scots Trad Music 
Awards i 2008, og succesen blev fulgt op 
af pladen ”The Road To Hammer Junkie” 
fra 2013. The Chair tog Tønder Festival 
med storm i 2016, og det er en stor 
fornøjelse endnu engang at kunne opleve 
disse folkemusikalske vildmænd i 2018. 
Eneste danske festivalkoncert i 2018.
www.lovethechair.com

For English – see page 93
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torsdag kl. 22.00

TELT 1
fredag kl. 22.00

PUMPEHUSET
lørdag kl. 21.45

TELT 1 
"Let's Spend  

the Night Together"
søndag kl. 20.45

COLTER WALL (CAN)
22-årige Colter Wall suser lige nu mod 
toppen med udsolgte koncerter i USA 
og Canada. I starten af 2018 var han 
på en omfattende Europaturné, og en af 
koncerterne var på et udsolgt Lille Vega, 
hvor Tønder Festival var arrangør. Colter 
Wall kommer fra Saskatchewan i Canada 
og giver et stærkt bud på folk, bluegrass 
og country. Stemmen er rå og følsom i 
barytonlejet, guitar- og banjospillet er 
fingerpicking af høj standard, og sangene 
er klassisk fortællekunst. Inspirationen 
kommer fra mestre som Hank Williams, 
Robert Johnson og Johnny Cash, men 

også yngre kunstnere som 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 udkom fuldlæng-
dealbummet ”Colter Wall”. Magasinet 
Rolling Stone havde i 2016 Colter Wall 
med på listen over ”Ti nye countrynavne, 
du er nødt til at kende”. Colter Wall gav 
sin første koncert i Danmark på Tønder 
Festival 2017. Eneste danske festivalkon-
cert i 2018.
http://colterwall.com
For English – see page 93

DARLINGSIDE (USA)
Der er dømt vellydende vokalharmonier 
og veldrejet indie-folk fra amerikanske 
Darlingside, der besøgte Tønder Festival i 
2017 og er tilbage i 2018. Kvartetten, der 
kommer fra Cambridge, Massachusetts, 
har et ualmindeligt godt greb om både 
vokalarrangementer og amerikansk tradi-
tionsmusik og er ikke bange for at tilføre 
musikken nye aspekter. Der er masser af 
humor i teksterne og en lyd af et stærkt 
kollektiv, og Darlingside fremstår som et 
særdeles sammentømret band. Darlings-
ide består af Don Mitchell, guitar, banjo 

og sang, Auyon Mukharji, mandolin, violin 
og sang, Harris Paseltiner, guitar, cello og 
sang, og David Senft, bas, stortromme 
og sang. På Folk Alliance International 
i Kansas City i 2016 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”. Eneste danske 
festivalkoncert i sommeren 2018.
www.darlingside.com
For English – see page 94

1918 1918 1918



BOLERO
lørdag kl. 22.15

TELT 2
søndag kl. 15.15

BOLERO
torsdag kl. 01.00

OPEN AIR
fredag kl. 15.00DAVID RAMIREZ (USA)

Fra Austin, Texas, kommer sanger, 
sangskriver og guitarist David Rami-
rez, der er godt på vej til et gedigent 
gennembrud. Hans fjerde album ”We’re 
Not Going Anywhere” fra 2017 har fået 
fremragende anmeldelser, og rygterne 
om hans sjælfulde sange, intense 
stemme og kraftfulde koncerter løber 
tværs over USA og er også nået til 
Europa. Albummet ”We’re Not Going 
Anywhere”, der er efterfølgeren til det 
ligeledes roste album ”Fables” fra 2015, 
tager David Ramirez fat på aktuelle 
politiske og sociale spørgsmål i det USA, 
der ledes af præsident Donald Trump. På 

sin Facebookside skriver Ramirez blandt 
andet, at det skærer i hans hjerte, at så 
mange kulturer i USA bliver betragtet 
som uamerikanske. Han er halvt mexika-
ner og bringer sin egen historie med 
ind i sangene, og som flere anmeldere 
skriver, gør han det med en autenticitet 
og kunstnerisk styrke, der rammer pub-
likum lige i hjertet. David Ramirez udgav 
sit første album i 2003 og har været 
forbi Nashville, inden han for år tilbage 
slog sig ned i Austin. Eneste danske 
festivalkoncert i 2018. 
www.davidramirezmusic.com
For English – see page 94

THE DEAD SOUTH (CAN)
Det canadiske band besøgte Tønder 
i 2016, og der er al mulig grund til at 
glæde sig til et gensyn. The Dead South 
står for en rå blanding af bluegrass og 
folk krydret med satire, saft og kraft. 
Læg hertil en energi, der er et punk-
band værdigt. Bandet har fundet deres 
helt eget udtryk og er blevet beskrevet 
som outlaws, moderne hillbillies og 
”Mumford & Sons’ onde tvillinger”. De 
kommer fra Saskatchewan i Canada 
og har eksisteret siden 2012. Udstyret 
med guitar, banjo, mandolin, cello og 

masser af vokal har The Dead South 
med sanger og guitarist Nate Hilts 
i front de senere år turneret flittigt i 
Canada, USA og Europa. Den seneste 
udgivelse er albummet ”Illusion and 
Doubt” fra 2016, hvor bandet har 
tilføjet blandt andet violin og pedal steel 
guitar. Albummet røg ind på top fem 
på den amerikanske Billboard blue-
grass-hitliste. Eneste danske festival-
koncert i sommeren 2018.
www.thedeadsouth.com
For English – see page 94
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VISEMØLLEN
fredag kl. 18.45

PUMPEHUSET
søndag kl. 18.15

PUMPEHUSET
torsdag kl. 16.30

VISEMØLLEN
fredag kl. 22.15

DUSTY HEART (USA)
Stemmerne slynger sig om hinanden og 
glider sammen til harmonisk vellyd, når 
de to kvinder i duoen Dusty Heart deler 
mikrofon. Barbara Jean og Molly Dean 
kommer fra Minnesota og giver et frisk 
pust til den flerstemmige folk. De smukke 
sange bliver akkompagneret enkelt og 
stemningsfyldt af banjo, guitar og violin. 
Dusty Heart er forenet i deres rejselyst 
og kærlighed til de lange veje og de 
store åbne vidder. Deres sange byder på 
masser af poesi, og i duoens musikalske 
landskab bygges der bro mellem den 

landlige folkroots-musik, moderne indi-
etoner og de gode popsange. På singlen 
”Timbre & Trail” får Dusty Heart hjælp 
af Jeffrey Foucault, som duoen også vil 
optræde sammen med på årets festival. 
Dusty Hearts albumdebut udkom i marts 
2018, og der er god grund til at forvente 
sig rigtigt meget af denne fremadstor-
mende folk-duo. Dusty Heart vil uden 
tvivl vinde masser af nye hjerter, når de 
besøger Tønder Festival.
www.dustyheartmusic.com
For English – see page 95

THE EAST POINTERS (CAN)
Med nye spændende bands som Ten 
Strings and a Goat Skin, Visthèn og The 
East Pointers, er der kommet fornyet fo-
kus på Prince Edwards Island, der ligger 
ud for den canadiske østkyst mellem 
fastlandet og Cape Breton Island. Hvor 
Cape Breton i mange år har været eks-
ponenter for den traditionelle skotsk-ca-
nadiske folkemusik, så har musikken fra 
Prince Edwards Island ofte været mere 
eksperimenterende. Det gælder ikke 
mindst The East Pointers. Trioen består 
af fiddler, foot stomper og sanger Tim 
Chaisson, banjospiller Koady Chaisson og 
guitaristen 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 og 
inviterer dem til at opdage helt nye sider 
af folkemusikken.
www.eastpointers.ca
For English – see page 95
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KLUBSCENEN
lørdag kl. 22.00

BOLERO
søndag kl. 00.45

OPEN AIR  
"Skolekoncert"

fredag kl. 10.30
KLUBSCENEN

søndag kl. 10.30THE ELEPHANT SESSIONS (SCO)
De var i Tønder i 2016, og allerede på 
det tidspunkt var bandet på vej frem 
i høj fart. I 2017 udgav The Elephant 
Sessions deres andet album, ”All We 
Have Is Now”, som opnåede meget fine 
anmeldelser og fik prisen Album Of The 
Year ved BBC Scots Trad Music Awards. 
De er dog ikke uvant med hæder fra den 
kant, for allerede i 2014 fik de prisen 
som Up And Coming Act of the Year. De 
fem musikere i The Elephant Sessions 
kommer fra det skotske højland og 
kaster deres musikalske kærlighed på 
den traditionelle skotske folkemusik. 

Musikken har dybe rødder, men bandet 
tøver ikke med at bringe nyt til bordet 
og give deres helt eget bud på neo-folk 
fra Skotland. The Elephant Sessions er 
blevet sammenlignet med kolleger som 
Shooglenifty og Peatbog Fearies. Maga-
sinet Rolling Stone har skrevet om dem: 
”Disse skotter bruger deres instrumenter 
som våben for at ødelægge klicheer. Vi 
elsker dem!” Bandet har turneret flittigt 
rundt om i Europa og i Storbritannien og 
er tilbage i Tønder 2018.
http://elephantsessions.com
For English – see page 95

FOLKBALTICA ENSEMBLE (DK, D)
Orkestret FolkBALTICA Ensemble 
består af cirka 50 unge musikere fra det 
sydlige Danmark og den tyske region i 
Slesvig-Holsten. Orkestret er opstået i 
forbindelse med den årlige folkBALTICA 
Festival, som finder sted sidst i april. 
FolkBALTICA Ensemble er denne festivals 
ungdomsorkester, som både geografisk 
og musikalsk krydser grænser for traditi-
onel og nutidig folkemusik. Violinisten Ha-
rald Haugaard står som kunstnerisk leder 
af folkBALTICA Festivalen i spidsen for 
ensemblet med hjælp fra de to gode kolle-

ger Andreas Tophøj og Rasmus Zeeberg. 
Tønder Festival støtter aktivt talentmas-
sen 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 96
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KLUBSCENEN
torsdag kl. 22.00

OPEN AIR 
"Skolekoncert"
fredag kl. 11.15

KLUBSCENEN
se program

FOLKEKONS (DK)
Folkemusikken i Danmark trives godt 
– ikke mindst takket været folkemusik-
uddannelsen på Syddansk Musikkonser-
vatorium og Skuespillerskole i Esbjerg 
– bedre kendt som FolkeKons. 
Lige som sidste år kan publikum i 
Tønder blive overbevist om talenternes 
rækkevidde, når 15 musikere udklækket 
på uddannelsen træder på scenen. I 
2018 er det 20 år siden, folkemusikud-
dannelsen blev oprettet. Uddannelsen 
var og er den eneste af sin art i Danmark 
og har siden sin etablering været en bæ-
rende del af det danske folkemusikmiljø. 

I alt har omkring 100 studerende været 
indskrevet på uddannelsen. Fejringen af 
Folkekons’ 20 års jubilæum er en fejring 
af både uddannelsen og folkemusikken 
i det hele taget. Et blik ud over det aktu-
elle folkemusikalske danmarkskort viser 
tydeligt det aftryk, musikere uddannet 
fra Folkekons sætter over hele landet 
som igangsættere og rollemodeller. Læg 
hertil de mange musikere, der gør sig 
gældende på den internationale scene.
www.sdmk.dk/uddannelser/uddan-
nelser/folkemusiker.html
For English – see page 96

FOLK SPOT:  
HULDRELOKKK (DK, S, N), LOUISE STØJBERG/MARTIN RAUFF (DK), PØBEL (DK), MARY 
JEAN (DK), VINGEFANG (DK), HUDNA (DK), ELMØE & HOFFMANN (DK), RAABYG (N) 

Folk Spot Danmark har siden 2012 præ-
senteret 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 nøgleperso-
ner inden for musikbranchen. Igen i år er 

syv danske folkroots-orkestre udpeget af 
en international branchejury. De udvalgte 
er: Huldrelokkk, Louise Støjberg/Martin 
Rauff, Pøbel, Mary Jean, Vingefang, 
Hudna og Elmøe & Hoffmann. Hertil 
kommer et norsk orkester, der offent-
liggøres senere. De otte bands vil spille 
showcasekoncerter på Tønder Festival 
fredag 24. og lørdag 25. august som led 
i Folk Spot Danmark 2018.
For English – see page 96
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TELT 2
lørdag kl. 13.15

KLUBSCENEN
søndag kl. 20.00

TELT 1
søndag kl. 13.30

GAWURRA (AUS)
Fra North East Arnhem Land i Austra-
lien kommer denne unikke sanger og 
sangskriver. Gawurra Gaykamangu 
tilhører Yolngu-stammen, som er en del 
af den oprindelige australske befolkning. 
Han synger på det oprindelige sprog 
gupapuyngu, og hans lyse stemme og 
sangenes næsten spirituelle karakter 
skaber en særegen musikalsk intensitet. 
Så stærk, at Gawurra i løbet af kort tid 
har opnået enorm national interesse i 
Australien og nu også internationalt. 
Gawurra har modtaget flere priser og 
nomineringer, blandt andet en nominering 
for Best World Music Album i 2016 ved 
ARIA Awards (australsk grammy) for 

albummet ”Ratja Yaliyali”, som er sange 
inspireret af den traditionelle musik i hans 
hjemland. Udgivelsen blev kåret som 
årets album ved den australske National 
Indigenous Music Awards i 2016. Også 
det amerikanske magasin Rolling Stone 
var gavmilde med en flot anmeldelse. 
I løbet af 2017 har Gawurra turneret 
og optrådt på udsolgte koncertsteder i 
Australien. Nu gælder det Tønder Festival, 
hvor man for første gang i Danmark 
kan opleve Gawurra. Eneste koncert i 
Danmark i sommeren 2018. 
www.gawurra.com.au

For English – see page 97

GENTLEMEN’S CIRCLE (USA, CAN, AUS, DK)
Sidste år tog publikum vældig godt imod 
både Women’s Circle og Gentlemen’s Cir-
cle, hvor henholdsvis en række internati-
onale kvindelige og mandlige kunstnere 
var på scenen. Begge koncepter bliver 
gentaget i år, og følgende sangskrivere 
har sagt ja til at være med i Gentlemen’s 
Circle 2018: Fra USA kommer Jeffrey 
Foucault, som publikum tidligere har op-
levet i Tønder, samt Luke Winslow-King, 
som gæster Tønder for første gang. Fra 
Australien kommer William Crighton, 
også et nyt navn i Tønder-sammenhæng, 

og fra Canada kommer Joey Landreth, 
som besøgte Tønder i 2015 med The 
Bros. Landreth. Sidst, men ikke mindst, 
kommer danske Søren Huss. Ideen med 
”songwriter’s circle” er langt fra ny. Det 
har altid været en del af Tønder Festivals 
identitet at skabe de særlige koncertøje-
blikke, 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 97
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BOLERO
lørdag kl. 01.00

KLUBSCENEN
søndag kl. 21.45

TELT 2
lørdag kl. 11.15

OPEN AIR
søndag kl. 17.00

GORDIE MACKEEMAN AND HIS RHYTHM BOYS (CAN)
Le, dans og syng. Sådan lyder den livsbe-
kræftende opfordring fra Gordie MacKe-
eman And His Rhythm Boys fra den 
canadiske østkyst. Bandets tredje album 
har titlen ”Laugh, Dance & Sing” (2015), 
og det er en meget passende beskri-
velse af, hvad bandet har gang i. Gordie 
MacKeeman er en mesterlig fiddler og 
showman. Han går også under navnet 
”Crazy legs” på grund af sine evner som 
sprælsk stepdanser. Gordie MacKeeman 
And His Rhythm Boys er en højeksplosiv 
combo, der leverer både traditionelle og 
egne sange og kompositioner. Stil-

mæssigt henter de inspiration i blandt 
andet canadisk og skotsk traditions-
musik, bluegrass og western swing, og 
lydbilledet er fyldt ud med violin, banjo, 
guitar, kontrabas, perkussion og masser 
af vokal. Bandet har høstet en impone-
rende samling priser i hjemlandet og har 
begejstret på festivaler som Glastonbury, 
Celtic Connections, Orkney Folk Festival 
og Ottawa Folk Festival. Og nu Tønder 
Festival. Eneste danske festivalkoncert i 
sommeren 2018.
www.gordiemackeeman.com
For English – see page 97

ÍMAR (SCO, IRL)
Fem særdeles kompetente musikere 
fra Skotland og Irland giver et frisk bud 
på især den irske traditionsmusik. Ìmar 
begejstrede publikum på Tønder Festival 
i 2017 og er tilbage i 2018. Alle fem 
medlemmer er aktive i en række bands, 
og adskillige af dem har gæstet Tønder 
op til flere gange. Ìmar består af: Adam 
Brown, bodhrán, (Rura), Ryan Murphy, 
uilleann pipe, fløjte, (Mànran), Adam Rho-
des, bouzouki, (Barrule/Mabon), Mohsen 
Amini, concertina (Talisk) og Benedict 
Morris, violin. De kender hinanden fra 
Glasgows meget aktive musikscene 
og via Comhaltas Ceoltoiri Éireann, et 

netværk for den irske traditionsmusik. 
Gruppen kan sole sig i gode anmeldelser, 
og hver især og via de sammenhænge, de 
i øvrigt spiller i, kan de mønstre en lang 
række priser så som BBC Young Folk 
Award og flere All-Britain og All-Ireland 
titler inden for den traditionelle musik. 
Ìmar er opstået helt naturligt, for som 
bodhránspiller Adam Brown siger, ”har 
det bare fungeret, siden vi første gang 
satte os ned og spillede sammen”. Eneste 
danske festivalkoncert i 2018. 
www.imarband.com

For English – see page 98
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VISEMØLLEN
torsdag kl. 18.45

TELT 1 
”Women’s Circle”
lørdag kl. 14.00

PUMPEHUSET
søndag kl. 14.45

TELT 2
torsdag kl. 20.15

OPEN AIR
fredag kl. 21.30IRISH MYTHEN (IRL)

Oprindeligt kommer Irish Mythen fra 
Irland, men i snart ti år har Canada været 
hendes base.
Datoen for den første gang, Irish Mythen 
satte benene på canadisk jord, er tatove-
ret på hendes arm og viser kærligheden 
til det nye hjemland. En stor del af hendes 
tid bruges på landevejen, hvor hun 
præsenterer sine sange for folk-publikum-
met rundt om i verden. Hun har turneret i 
USA, Australien, Europa og Mellemøsten, 
og hun har delt scene med prominente 
navne som Rod Stewart, Gordon Lightfoot 
og Lucinda Williams. Irish’ stemme 
bevæger sig fra silkeblød til rusten og rå 
i kanten og bakkes op af hendes rustikke 

og rytmiske guitarspil. Hendes optræden 
er berømmet i det nordamerikanske, og 
det er blevet til flere priser og nomine-
ringer for både hendes live-optræden 
og pladeudgivelser. Det seneste album, 
det selvbetitlede ”Irish Mythen,” udkom i 
2014 og blev udnævnt som årets roots-al-
bum af East Canadian Music Association 
(ECMA). Pladen veksler mellem kraftfulde 
country/folk-sange og smukke ballader, 
der sender tankerne tilbage til det Irland, 
Irish voksede op i. Eneste koncert i 
Danmark i sommeren 2018.
www.irishmythen.com

For English – see page 98

JD MCPHEARSON (USA)
Sanger, sangskriver og guitarist Jonathan 
David ”JD” McPherson kommer fra Okla-
homa og har stærk kærlighed til 50’ernes 
rhythm ’n’ blues, rockabilly og rock’n’ roll. 
Der er dømt vintage, men i en moderne 
udgave med et tilsnit af punkenergi. JD 
McPherson (årgang 1977) har studeret 
visuel kunst på universitetet i Tulsa og har 
en fortid som lærer i kunst og teknologi. 
Trangen til at forfølge en musikkarriere 
blev dog så stærk, at han droppede 
lærerjobbet efter udgivelsen af debut-
albummet ”Signs & Signifiers” i 2010. 
Albummet blev genudgivet i 2012 på det 

anerkendte label Rounder Records, og 
det betød fart over feltet for McPherson. 
I 2015 kom albummet ”Let The Good 
Times Roll”, der blandt andet rummer 
sangen ”Bridgebuilder”, som McPherson 
har skrevet sammen med Black Keys’ 
Dan Aurbach. JD McPherson har arbejdet 
sammen med flere andre prominente 
navne, blandt andre Parker Millsap, som 
besøgte Tønder sidste år og er tilbage i 
år. Det er JD McPhersons eneste danske 
koncert i sommeren 2018.
www.jdmcpherson.com
For English – see page 98
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PUMPEHUSET 
”Artist Talk – HIFI scenen”

torsdag kl. 13.00
PUMPEHUSET

torsdag kl. 20.00
OPEN AIR

lørdag kl. 14.15
TELT 1 

”Gentlemen’s Circle”
søndag kl. 13.30 

VISEMØLLEN
fredag kl. 17.00

TELT 1 
”Gentlemen’s Circle”
søndag kl. 13.30 

JEFFREY FOUCAULT (USA)
Det bliver et glædeligt gensyn, når Jeffrey 
Foucault vender tilbage til Tønder Festi-
val. I 2016 begejstrede han med flere 
koncerter, blandt andet sammen med 
sangerinden Caitlin Canty, hvis album 
”Reckless Skyline” han har produceret. 
Med sig i år har Foucault et stærkt 
hold af musikere - samme band, han 
havde med sidst.  Billy Conway spillede 
trommer i det succesfulde halvfem-
serband Morphine, og bassist Jeremy 
Moses Curtis har spillet med bl.a. Booker 
T, Levon Helm, Ringo Starr og Joe 
Walsh. Eric Heywood har lagt guitar og 
pedalsteel til store navne som Son Volt, 

Ray LaMontagne, The Pretenders og The 
Jayhawks. Foucault har, siden han var 24 
år, turneret landevejene tynde med sine 
sange og sin rustne stemme, der giver 
karakter til hans alsidige miks af folk, 
blues og country. Som noget helt specielt 
vil man kunne opleve Jeffrey Foucault 
sammen med Barbara Jean og Molly 
Dean fra duoen Dusty Heart. Dusty Heart, 
som også giver solokoncert i Tønder, har 
samarbejdet med Jeffrey Foucault på 
singlen ”Timbre & Trail”.
www.jeffreyfoucault.com

For English – see page 99

JOEY LANDRETH (CAN)
Publikum i Tønder oplevede i 2015 det 
canadiske band The Bros. Landreth, 
som er tilbage i 2018. Samtidig kan man 
opleve solokoncerter med Joey Landreth, 
gruppens guitarist, sanger og frontfigur. 
Den 29-årige canadier fra Winnipeg 
har mange kvaliteter: Han er en skrap 
slideguitarist, en glimrende sanger og 
ferm sangskriver. Stilen er blues og ame-
ricana, og hans slideguitar får tankerne til 
at gå mod Lowell George, Derek Trucks 
og Bonnie Raitt. Sidstnævnte har rost 
The Bros. Landreth til skyerne og har 
kaldt Joey Landreths guitarspil for ”killer 

slide”. Ved siden af bandet har Joey 
Landreth en solokarriere i gang og udgav 
i 2016 albummet ”Whiskey”. Et album, 
der er indspillet i hans hjemby Winnipeg. 
I et interview til websitet Songfacts 
fortæller han om, hvordan Winnipeg som 
relativ lille by har et stærkt og frugtbart 
musikmiljø, hvor alle musikere kender 
hinanden, og at det er med til at fremme 
kvalitet og kreativitet. Eneste danske 
festivalkoncert i 2018, og det samme 
gælder for The Bros. Landreth.
www.joeylandreth.com
For English – see page 99
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VISEMØLLEN
lørdag kl. 20.30

BOLERO
søndag kl. 10.00

TELT 1
torsdag kl. 23.30

JOLIE HOLLAND & SAMANTHA PARTON (USA, CAN)
For 18 år siden arbejdede de sammen i 
bandet The Be Good Tanyas, og nu har 
de fundet sammen igen i et duosamar-
bejde. Jolie Holland og Samantha Parton 
udgav i 2017 albummet ”Wildflower 
Blues” på deres eget selskab. Udgivel-
sen har fået en glimrende modtagelse 
og skabt interesse for duoens fine 
vokalharmonier og greb om amerikansk 
rootsmusik. De to musikere fortæller 
på deres website, at de under arbejdet 
med sangene til albummet var inspireret 
af især Bob Dylans album ”Nashville 
Skyline” fra 1969. The Be Good Tanyas 

blev dannet i 1999 i Vancouver, Canada, 
hvor Samantha Parton kommer fra. 
Jolie Holland, der er fra Texas, var med i 
bandet i en kortere periode, men trådte 
ud og satsede på en solokarriere med 
udgangspunkt i San Francisco. The Be 
Good Tanyas vandt ry som et varmt navn 
på den alternative countryscene, og 
Jolie Holland har siden 2002 udgivet syv 
album og turneret flittigt. Eneste danske 
festivalkoncert i 2018. 
www.jolieandsamantha.com

For English – see page 99

KELLERMENSCH (DK)
Fremtiden så lys ud, da Kellermensch 
i 2012 skrev under på en international 
pladekontrakt. Esbjergenserne havde i 
2009 udgivet den selvbetitlede debut, 
og i de kommende par år optrådte de 
på Roskilde Festival og på flere store 
europæiske branchefestivaler. Det blev til 
intensiv turnévirksomhed i Danmark og 
udlandet, og i 2012 stod Kellermensch 
for den prestigefyldte åbning af Roskilde 
Festivals Orange Scene. Mens verden 
tørstede efter Kellermensch’ mørke og 
dystopiske rockmusik, blev der pludseligt 
stille omkring bandet. Arbejdet med et 
nyt album trak ud, bandet og pladesel-
skabet Universal Music gik hver til sit, 
og Kellermensch førte de følgende år en 

kældertilværelse. Den kreative kraft var 
dog uhyre stærk, og i starten af 2017 var 
opfølgeren til den succesfulde debut klar. 
Albummet ”Goliath” blev rost til skyerne i 
Danmark og i Tyskland. Det førte til et job 
på Spot Festival og et storstilet comeback 
på Roskilde Festival, hvor Kellermensch 
fyrede den af over for 16.000 publikum-
mer. I spidsen står Sebastian Wolff, som 
med stor alsidighed i stemmen tager 
publikum på en stemningsfuld rejse til 
kanten af afgrunden, hvor den dystre, 
håndspillede og organiske rock brydes af 
melodiske strygere.
www.kellermensch.com

For English – see page 100
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BOLERO
lørdag kl. 11.15

KLUBSCENEN
fredag kl. 22.45

TELT 1 
”Women’s Circle”
lørdag kl. 14.00

LANKUM (IRL)
Navnet kommer fra den traditionelle 
ballade “False Lankum”, og det er netop 
de gamle sange, der er i centrum i Lan-
kums musik. Lankum har tidligere besøgt 
Tønder Festival og spillesteder i Danmark 
under navnet Lynched, og det er da 
også kun navnet, der er nyt. Gruppen 
består stadig af brødrene Ian og Daragh 
Lynch, samt Cormac MacDiarmada og 
Radie Peat, og udgangspunktet er stadig 
de traditionelle sange, der fremføres 
flerstemmigt akkompagneret af uillean 
pipes, concertina, russisk harmonika, 
violin og guitar. Inspirationen henter 
Lankum fra folkemusik-legender som 

Frank Harte, Planxty, The Dubliners og 
The Watersons, men i musikken kan man 
også finde spor af amerikansk oldtime, 
ambient techno, psykedelisk folk, black 
metal, drone og rock’n’roll. Debutpladen 
“Cold Old Fire” udkom i 2015 og førte til 
tre nomineringer ved BBC Radio 2 Folk 
Awards i 2016. Under navnet Lankum 
udgav gruppen i 2017 pladen “Between 
the Earth and Sky”. Senest har Lankum 
modtaget to priser ved BBC Radio 2 Folk 
Awards i 2018.
www.lankumdublin.com

For English – see page 100

LAURA MO (DK)
Den originale og  underfundige danske 
sangerinde og sangskriver Laura Mo 
er tilbage i Tønder, og med sig har hun 
det helt nye album, ”Steppebrand” (april 
2018), samt sit band. Laura Mo byder 
på en cocktail af energi på scenen, en 
evne til at nå ud til hver en sjæl blandt 
publikum, danske tekster med bid og 
vid og musikalsk inspiration fra ameri-
kansk rootsmusik. Laura Mo kommer fra 
Vendsyssel og har været en del af den 
danske scene siden midten af 00’erne. 
Hun udgav sit debutalbum ”Alkymi” 
i 2007 og albummet ”Motel” i 2012. 
Begge udgivelser fik stribevis af gode 
anmeldelser, og det blev også til to 
nomineringer til Danish Music Awards 
samt to nomineringer til Gaffa-Prisen. En 

anmelder skrev om ”Motel”: ”Et album 
med smuk poesi og en vokal, der tør tage 
bivejene ud til de mest skæve moteller.” 
Laura Mo har været flittig på landevejene 
og turneret både solo bevæbnet med 
femstrenget banjo, guitar og stortromme 
og i selskab med sit band. Laura Mo har 
på sin Facebookside skrevet om sangen 
”Steppebrand”, at den er inspireret af 
hendes nu afdøde far. ” I ethvert menne-
skeliv findes andre mennesker, som hver 
især gør en kæmpe forskel, som sparker 
til os, som løfter os, som inspirerer os, 
som tænder vores gnist og fyrer op for 
vores livsglæde.”
www.lauramo.dk

For English – see page 100

3938 3938 3938



OPEN AIR
lørdag kl. 20.45

TELT 1 
"Let's Spend  

the Night Together"
søndag kl. 20.45

OPEN AIR
torsdag kl. 19.00

OPEN AIR
”Skolekoncert”

fredag kl. 12.00

THE LONE BELLOW (USA)
Debutalbummet ”The Lone Bellow” fik 
stor ros og fine anmeldelser med på 
vejen, da det udkom i 2013. Året efter 
kunne vi opleve The Lone Bellow i Tønder 
for første gang. Det blev en mindeværdig 
koncert, og trioen fra Brooklyn i New 
York fandt til Tønder igen året efter. The 
Lone Bellow er bygget op omkring Zach 
Williams’ sangskrivning, og sammen 
med Kanene Donehey Pipkin og Brian 
Elmquist skaber han de perlende 
vokalharmonier, der kendetegner trioen. 
Det musikalske udtryk strækker sig fra 
The Avett Brothers’ energiske country og 

folk til afdæmpede sange med masser 
af indlevelse og poesi. I 2017 udkom det 
seneste album ”Walk Into A Storm”, som 
er produceret af David Cobb, der tidligere 
har høstet amerikanske Grammy’er som 
producer for Chris Stapleton og Jason 
Isbell. Vi glæder os rigtigt meget til igen 
at kunne præsentere The Lone Bellow 
på Tønder Festival, når de spiller deres 
eneste festivaljob i Danmark i sommeren 
2018.
www.thelonebellow.com

For English – see page 101

LUKAS GRAHAM (DK)
Et internationalt supernavn kommer 
tilbage til Tønder, nemlig bandet Lukas 
Graham med sanger Lukas Forchhammer 
i front. De har besøgt festivalen tidligere, 
og længere tilbage i tiden har Lukas 
Forchhammer været flittig gæst gennem 
mange år. Historien om Lukas Graham 
er historien om den uslebne Christia-
nia-dreng, der ender med at erobre hele 
verden.  Det er historien om et band, der 
begyndte karrieren med et par YouTu-
be-videoer og mund-til-mund-rygter om 
deres fabelagtige koncerter på Christia-
nias ydmyge spillesteder. Det er historien 
om en ung fyr, hvis stemme og energi 

gjorde ham til idol for teenagere, og som 
fik seniorer til at mindes soulmusikkens 
knockout tilbage i 60’erne. Succesen 
kulminerede for et par år siden, da 
bandets andet album, ”Lukas Graham” 
(2015) med sange som ”Mama Said” og 
”7 Years” skabte en enorm international 
interesse. ”7 Years” røg nummer ét på 
hitlisterne i utallige lande, og bandet 
turnerede massivt i Canada og USA. 
Lukas Graham optræder blandt andet 
til skolekoncerten fredag formiddag på 
Open Air Scenen. 
www.lukasgraham.com
For English – see page 101
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BOLERO
fredag kl. 22.15

VISEMØLLEN
lørdag kl. 00.00

TELT 1 
”Gentlemen’s Circle”
søndag kl. 13.30

TELT 1
torsdag kl. 21.45

LUKE WINSLOW-KING (USA)
Luke Winslow-King er guitarist, multiin-
strumentalist, sanger og sangskriver og 
har base i New Orleans. Hans musikalske 
grundpiller er blues og jazz, og han be-
væger sig ubesværet i et miks af mange 
stilarter så som deltablues, ragtime, folk 
og rootsrock. Han har både som sanger 
og guitarist fat i de store amerikanske 
musiktraditioner, han bruger som afsæt 
for sin egen personlige rustikke lyd med 
et twist af elegance. Luke Winslow-King 
er født i 1983 i det nordlige Michigan 
og flyttede som 19-årig til New Orle-
ans. Selv om han fik stjålet sin bandbil 
proppet med instrumenter få dage 
efter sin ankomst, slog det ham ikke 

ud. Tværtimod, New Orleans blev hans 
nye hjem, og han var snart i fuld gang 
med musikken og kampen for at blive 
etableret på musikscenen i byen. Han 
udgav sit første album i 2007, lærte sig 
slideguitar og spillede med navne som 
John Boutté og Meschyia Lake’s Little 
Big Horns. Han har udgivet yderligere 
tre album, og det seneste er ”I’m Glad 
Trouble Don’t Last Always”. I dag er Luke 
Winslow-King stærkt på vej frem, og 
Europa har opdaget ham. Eneste danske 
festivalkoncert i 2018.
www.lukewinslowking.com

For English – see page 101

LÚNASA (IRL)
Med en ny plade på vej er Lúnasa på 
ny klar til at rykke ud i verden med irsk 
musik, der giver næring til de irske folke-
musiktraditioner. Lúnasa opstod i sidste 
halvdel af 90’erne omkring violinisten 
Séan Smyth og fløjtespilleren Kevin 
Crawford. I de kommende år blev Lúnasa 
et af de mest nyskabende irske trad-
bands. Repertoiret består af traditionelle 
og nyskrevne irske tunes, og der spilles 
med stor frihed og perfekt timing. De 
uforudsigelige og frække arrangementer 
driver melodierne frem med en energi, 
der har begejstret publikum over hele ver-
den. I 2010 udkom den kritikerroste “Lá 
Nua”, og Lúnasa samarbejdede desuden 
med Natalie Merchant om hendes album 

“Leave Your Sleep”. Natalie Merchant 
er også med på den imponerende liste 
over gæster på Lúnasas nye album, 
”Cas”. Her får bandet desuden hjælp 
fra Tim O’Brien, Daoiri Farrell og Mary 
Chapin Carpenter. Udover Séan Smyth og 
Kevin Crawford består Lúnasa af bassist 
Trevor Hutchinson, der tidligere har slået 
sine folder i The Waterboys, uilleann 
piper Cillian Vallely, der medvirkede på 
Springsteens “High Hopes”, og guitarist 
Ed Boyd, som mange kender fra sit 
samarbejde med Cara Dillon og som en 
del af gruppen Flook. 
www.lunasa.ie

For English – see page 102
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TELT 2
søndag kl. 10.30

OPEN AIR
torsdag kl. 20.45

MARI BOINE (N)
I februar 2018 modtog Mari Boine 
hædersprisen ved den norske Spelleman-
nprisuddeling. Spellemannprisen svarer 
til Danish Music Awards. Den 61-årige 
samiske sangerinde og sangskriver har i 
årtier har været et stort navn, en kraftfuld 
kunstnerisk elv i det skandinaviske 
musiklandskab og en meget engageret 
formidler af den samiske kultur. Det er 
ikke den første og eneste Spellemann-
pris, Mari Boine har modtaget. Hendes 
andet album, ”Gula Gula” fra 1989, som 
også var et stort gennembrud for hende, 
fik en Spellemannpris, og siden kom flere 
til. Læg hertil mange andre priser, blandt 

andet Nordisk Råds Musikerpris i 2003. 
Mari Boine er vokset op i Finmarken i 
det nordligste Norge, og begge hendes 
forældre er samer. Mari Boines drivkraft 
som sanger og sangskriver har i høj 
grad været et stærkt engagement og en 
politisk protest imod undertrykkelsen af 
den samiske kultur. Musikalsk har Boine 
givet den traditionelle samiske musik og 
joiksang nye udtryk i miks med world, 
jazz og folk. Det seneste album er ”See 
The Woman”, som er hendes første 
album på engelsk.
www.mariboine.no
For English – see page 102

THE MAVERICKS (USA)
Kan ét band virkelig rumme så meget? 
Svaret er ja, for The Mavericks byder 
på charme, gode sange, en karismatisk 
forsanger og en farverig cocktail af 
country, folk, blues, tex-mex, twang, 
latin og rootsrock. Det er et scoop, at 
dette sprudlende band fra Miami med 
en næsten 30 år lang historie bliver et af 
hovednavnene på Tønder Festival 2018. 
The Mavericks passer perfekt til festivalen, 
og der er ingen tvivl om, at der bliver liv og 
glade dage foran scenen.
The Mavericks blev dannet i 1989 og fik 
snart ry for at være et formidabelt godt 
liveband. Op gennem 90’erne udgav de en 
stribe album, opnåede fine hitlisteplace-
ringer og modtog adskillige priser - blandt 
andet en Grammy i 1995. Singlen ”All 

You Ever Do Is Bring Me Down”, hvor tex-
mex-stjernen Flaco Jiménez medvirkede, 
slog godt an, og også ”Dance The Night 
Away” (1998) blev et gedigent hit. Bandet 
blev opløst i 2004, og sanger, guitarist 
og sangskriver Raul Malo gik solo. I 2012 
fandt The Mavericks sammen igen, udgav 
nyt album og beviste, at en gendannelse 
ikke behøver at handle om at ride på for-
tids storhed. Nye sange, masser af kreati-
vitet og musikalsk overskud sendte bandet 
af sted på lange turneer verden over de 
følgende år. Seneste album er ”Brand New 
Day” fra 2017, som i år var nomineret til en 
Grammy. Glæd jer til torsdag aften under 
festivalen - eneste danske koncert i 2018.
www.themavericksband.com
For English – see page 103
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TELT 1
lørdag kl. 18.00 TELT 1

torsdag kl. 17.00

MELISSA HORN (S)
Melissa Horn debuterede for godt ti år 
siden med pladen ”Långa Nätter”. Med 
den fik den dengang 23-årige sanger 
og sangskriver et stort publikum, og på 
Spotify blev Melissa Horn en af Sveriges 
mest spillede kunstnere. Melissa Horn 
begyndte at spille guitar, allerede da 
hun var 15 år. Interessen for musik kom 
ikke fra fremmede, da Melissas mor er 
jazz- og visesangerinden Maritza Horn. 
Især visetraditionen lever videre i Melissa 
Horns sange, og tankerne falder på Lisa 
Ekdahl, men med lidt mere tungsind og 
vemod i teksterne. Melissa Horns sarte 
tekster beskriver de store hverdagsfølel-
ser, hvor kærligheden og evnen til at give 

slip på den er et centralt tema. Det mu-
sikalske udtryk er afdæmpet og akustisk. 
I 2010 blev Melissa Horn introduceret 
til det danske publikum med koncerter i 
Lille Vega og på Spot Festival. Det fjerde 
album ”Om du vill vara med mig” blev 
indspillet i Puk-studierne i Danmark med 
Ola Gustafson som producer. Pladen 
strøg ligesom flere af forgængerne til tops 
på hitlisterne. På Tønder Festival får vi 
mulighed for at høre hende sammen med 
hendes velspillende band, og det bliver 
eneste danske festivalkoncert i 2018. 
www.melissahorn.se

For English – see page 103

MICHAEL FALCH OG DÉT BAND (DK)
”Falch har aldrig været bedre,” har en 
anmelder for nyligt skrevet om den 
danske rockveteran. Myreflittige Michael 
Falch afsøger til stadighed nye musikal-
ske felter og sangskrivningens kunst. 
Hans seneste album ”Pludselig Alting 
Samtidig” fra 2016 har fået særdeles 
fine anmeldelser. Han har turneret i det 
ganske land sammen med kollega Poul 
Krebs samt med sit eget band med det 
sigende navn, Dét Band. Et orkester med 
blandt andre de to musikalsk stærke 
brødre på den danske scene, guitarist 
Lars Skjærbæk og bassist Troels Skjær-

bæk, som også var ankermænd i Boat 
Man Love – bandet, der har været solid 
backing for Falch siden 2006. Michael 
Falch boede i Tønder i sin pure ungdom 
og debuterede som rocksanger i Mø-
geltønder Forsamlingshus i 1972. I 1977 
dannede han bandet Malurt, som blev et 
af de helt store danske bands i 80’erne. 
Michael Falch er i dag en vital skikkelse 
på musikscenen herhjemme, hvilket hans 
medvirken i TV2s program Toppen af 
Poppen i 2017 understregede. 
www.falch.dk
For English – see page 104
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TELT 2
fredag kl. 13.45

TELT 1
lørdag kl. 21.15 KLUBSCENEN

søndag kl. 18.15

MICHAEL MCGOLDRICK, JOHN MCCUSKER  
& JOHN DOYLE (SCO, IRL, UK)
De tre verdensstjerner inden for den 
instrumentale keltiske musik har både 
sammen og i andre sammenhænge 
besøgt Tønder tidligere og er tilbage på 
festivalen i 2018 med musikalske læk-
kerier på topniveau. Sammen og hver for 
sig har violinist John McCusker og uillean 
piper og fløjtespiller Michael McGoldrick 
redefineret den irsk/skotske lyd og nyder 
enorm respekt i internationale folkemu-
sikkredse. Michael McGoldrick var i sin 
tid med til at starte Flook, har spillet med 
Lúnasa og har arbejdet med sit eget 
projekt Michael McGoldrick’s Future Trad 
Collective. John McCusker har turneret 

med Bob Dylan og Mark Knopler og har 
arbejdet med blandt andre Paolo Nutini, 
Heidi Talbot, Kate Rusby og Battlefield 
Band (som han blev medlem af som 
16-årig). John Doyle var sammen med 
Seamus Egan og Karan Casey kernen 
i irsk-amerikanske Solas. Hans stærke 
rytmiske guitarspil har kunnet høres med 
en lang række prominente navne som 
for eksempel Kate Rusby, Eileen Ivers 
og Linda Thompson. Doyle har desuden 
turneret med Joan Baez i flere år. Eneste 
danske festivalkoncert i 2018.
www.johnmccusker.co.uk
For English – see page 104

MIKAEL WIEHE (S)
Det er en af sværvægterne fra den 
politiske musikscene i 70’erne, der nu 
kommer til Tønder. Svenske Mikael Wiehe 
(årgang 1946) er stadig særdeles aktiv 
som musiker og sangskriver, og hans en-
gagement er er ikke taget af med årene. 
Sammen med Björn Afzelius var han en 
hovedskikkelse i Hoola Bandoola Band, 
der blev et af de mest populære svenske 
bands i starten af 70’erne. De stod for en 
progressiv, politisk rockmusik og havde et 
stort publikum –også i Danmark. Sange 
som ”Juanita” og ”Victor Jara” står i dag 
som klassikere fra den tids politiske mu-
sik. Efter Hoola Bandoola Band fortsatte 
både Afzelius og Wiehe med succesrige 
solokarrierer og optrådte også i en kortere 

periode i 80’erne som duo. Mikael Wiehe 
udgav og turnerede med Kabaréorke-
stern, som i 1978 udgav det mindevær-
dige album ”Sjømansvisor” med blandt 
andet sangen ”Titanic”. I 80’erne var hans 
base primært Mikael Wiehe & Co. Som 
tekstforfatter har han arbejdet bredt og 
spænder fra den kontante politiske sang 
til den personlige kærlighedssang. Dylan 
har altid været en af Wiehes store inspira-
tionskilder, og han har udgivet en række 
oversættelser af Dylansange. Glæd jer til 
en af svensk musiks store gamle navne, 
der har en imponerende og omfangsrig 
produktion bag sig.
www.mikaelwiehe.se
For English – see page 104
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TELT 2
torsdag kl. 18.30

BOLERO
torsdag kl. 16.00

BOLERO
lørdag kl. 13.00

BOLERO
søndag kl. 19.15MIKE ANDERSEN BAND (DK)

Danmark har i Mike Andersen en blues- 
og soulsanger af international klasse, og 
samtidig er han en fremragende guitarist. 
Hans første album ”My Love for the 
Blues” udkom i 2002, og han fik snart 
slået sit navn fast både herhjemme og 
i udlandet. I dag er Mike Andersen en 
særdeles populær kunstner med et bredt 
publikum, og som sangskriver og per-
former bevæger han sig smidigt i andre 
genrer end den traditionelle blues og soul. 
Bag sig har han flere end 1.500 koncerter 
- heraf talrige på internationale festivaler. 
Han turnerer flittigt i Danmark, og ofte kø-
rer tourbussen også til Tyskland, Norge og 

det øvrige Europa. Siden debutalbummet 
har Mike Andersen udgivet seks fuldlæng-
de-album samt en EP. Seneste album er 
”Devil Is Back” (2016), hvor blandt andre 
britiske Joss Stone medvirker. Mike An-
dersen besøgte Tønder Festival i 2015, og 
nu er han tilbage med sit band bestående 
af Kristian Fogh, tangenter, Jens Kristian 
Dam, trommer, Kristian Kold, bas, og 
Johannes Nørrelykke, guitar. Desuden er 
Mike Andersen musikalsk vært for den 
store B. B. King Tribute-koncert, som 
eksklusivt finder sted på årets festival.
http://mikeandersen.com
For English – see page 105

NIELS HAUSGAARD (DK)
Tønder Festival har efter 44 år nogle tra-
ditioner, der ikke er til at komme udenom. 
En af dem er Niels Hausgaard, som i den 
grad har været med til at præge festivalen 
gennem mange årtier. Og ja, han kommer 
også i år, og det bliver med koncerter i 
spejlteltet Bolero. Niels Hausgaard er en 
ener og formår at række ud til et meget 
stort publikum. Hans årlige vinter/forårs-
koncerter er en historie i sig selv med 
udsolgte koncertsale på en fire måneder 
lang turné rundt i landet. I år hed showet 
”På egen hånd”. Det er på scenen sam-

men med publikum, at Niels Hausgaard 
trives bedst. Han går på scenen med 
en stor portion erfaring og et show, der 
delvist er tilrettelagt i forvejen. Men han 
giver sig selv god plads til improvisation 
og til at arbejde sammen med publikum. 
Som han er citeret for på sin hjemmeside: 
”Det eneste, der er kedeligere end at 
lære ting udenad, er at høre, hvad andre 
har lært udenad. Salmevers har aldrig 
været mig.”
www.nielshausgaard.dk
For English – see page 105
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PUMPEHUSET
lørdag kl. 14.45

PUMPEHUSET
lørdag kl. 16.30NIVE NIELSEN & THE DEAR CHILDREN (GRL)

Sangerinden og sangskriveren Nive 
Nielsen fra Nuuk i Grønland, der besøgte 
Tønder sidste år, har markeret sig ganske 
tydeligt både herhjemme, rundt om i 
Europa og i USA. Musikken er indie-folk 
med inspiration fra americana og med 
betydeligt musikalsk råstof fra Nive 
Nielsens grønlandske hjemstavn. Den 
38-årige kunstner udgav debutalbummet 
”Nive Sings!” i 2012. Albummet er produ-
ceret af britiske John Parish, der er kendt 
for sit samarbejde med blandt andre PJ 
Harvey og Kira Skov. Samme år modtog 
Nive Nielsen Kronprinsparrets Stjer-
nedryspris. Album nummer to er ”Feet 
First” fra februar 2016. Nive Nielsen 

har studeret statskundskab i Canada og 
begyndte relativt sent at spille musik og 
skrive sange. Den internationale scene er 
hjemmebane, og ved siden af musikken 
arbejder Nive Nielsen som skuespiller. 
Hun medvirkede i Terrence Malicks film 
”The New World” (2005), og i 2018 
medvirkede hun med i thrillerserien ”The 
Terror”. Nive Nielsen turnerer med sit 
band The Deer Children, og instrumen-
teringen er farverig med ukulele, guitar, 
sav, trommer, bas, keyboard, cello, 
melodika og klokkespil.
www.niveandthedeerchildren.com

For English – see page 105

NORTHERN ASSEMBLY (DK)
Magien var til stede, da Northern Assem-
bly første gang mødtes i Dina Danielsdat-
ters lejlighed. I et halvt år forinden havde 
hun og Andreas Bevan arbejdet på en 
portion sange, og med Jens Hedegaard 
og Jesper Smalbro på holdet fandt en 
del af disse vej til gruppens debut-EP. 
Musikken trækker på amerikanske 
folk-traditioner, men bærer også præg af 
Dinas og Andreas’ opvækst så forskellige 
steder som idylliske Sydengland, de vilde 
Færøerne, de norske fjelde og Afrikas 
højland. 2015 bød på koncerter i IKEA 

såvel som på SPOT Festival, og Northern 
Assembly gæstede for første gang Tønder 
Festival som en del af Folk Spot-pro-
grammet. Siden har Northern Assembly 
lagt vejen forbi Sydkorea, og sidste år 
var Northern Assembly support for Jacob 
Dinesens på hans udsolgte efterårsturne. 
I år udkom albummet “Death, Won’t You 
Marry Me”, hvor Northern Assembly 
kradser i tabuerne og synger om livets 
store spørgsmål.  
www.northernassembly.com
For English – see page 106
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TELT 1
torsdag kl. 15.15

OPEN AIR
fredag kl. 19.45

TELT 1
lørdag kl. 00.30

OPEN AIR
søndag kl. 15.15

OYSTERBAND (UK)
Med pladen ”Holy Bandits” fra 1993 
blev Oysterband den traditionelle musiks 
bannerfører, da engelske og irske bands 
som The Levellers, The Pogues og The 
Waterboys indtog tidens alternative musik-
scener. Oysterband startede i Kent som et 
danseband, der efterhånden begyndte at 
eksperimentere med til tider kontroversielle 
arrangementer af de traditionelle danse-
melodier. I 1989 udgav bandet ”Ride”, 
hvor coverversionen af New Orders ”Love 
Vigilantes” hjalp med at bryde igennem til 
et nyt publikum. Efterfølgeren ”Freedom 
and Rain” blev til sammen med folk-divaen 
June Tabor og vakte opmærksomhed i 

Nordamerika. Tilbage i England fik The 
Oysters en stadig større skare af trofaste 
fans, der igennem nyhedsbrevet ”The 
F-Word” fik informationer om bandet og 
tilbud om at købe særlige udgivelser. Også 
i Danmark voksede gruppens fanbase, 
og Oysterband blev flittig gæst på danske 
festivaler – ikke mindst Tønder - og spil-
lesteder. I 2012 optrådte Oysterband med 
June Tabor på Tønder Festivals dengang 
nye Open Air-scene. 2017 og 2018 er 
dedikeret gruppens 40 års jubilæum-turné. 
Eneste danske festivalkoncert i 2018. 
www.oysterband.co.uk
For English – see page 106

PARKER MILLSAP (USA)
Gensyn med amerikanske Parker Millsap, 
som besøgte Tønder Festival i 2017. 
Som sanger og sangskriver er han godt 
i gang med at kravle helt op mod toppen 
og er for længst udråbt som et af de 
mest spændende yngre navne på den 
amerikanske rootsrockscene. Han er 
aktuel med sit fjerde album, ”Other Ar-
rangements”, der udkommer maj 2018. 
24-årige Parker Millsap kommer fra Okla-
homa 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 coverbandet Fever in 

Blue kastede Millsap sig over sang- 
skrivningen og udgav i 2012 albummet 
”Palisade”. To år efter udkom albummet 
”Parker Millsap”, og rygterne om det nye 
talent med den store stemme kom op i 
omdrejninger. Albummet ”The Very Last 
Day” fra 2016 fik meget fine anmeldelser 
blandt andet i Rolling Stone og The New 
York Times. I 2017 fik Parker Millsap 
prisen som ”Artist Of The Year” ved The 
International Folk Music Awards. Eneste 
danske festivalkoncert i 2018.
www.parkermillsap.com

For English – see page 106
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 PUMPEHUSET
lørdag kl. 18.15

OPEN AIR
søndag kl. 13.30

VISEMØLLEN
torsdag kl. 22.15

VISEMØLLEN
fredag kl. 00.00

PAUL CAUTHEN (USA)
Med albummet ”My Gospel” fra 2016 
har Paul Cauthen slået sit navn fast som 
en af de mest interessante nye stemmer 
på den amerikanske countryscene. 
Magasinet Rolling Stone havde ham 
samme år på listen over ”Ti nye country-
kunstnere, du er nødt til at kende.” Paul 
Cauthen bekender sig til klassisk ”outlaw 
country” med inspiration fra navne som 
Waylon Jennings og Willie Nelson. Titlen 
”My Gospel” på solodebutalbummet 
har flere referencer til Paul Cauthens 
opvækst, hvor han blandt andet sang i 
et kirkekor. Hans stemme er kraftfuld og 

intens, og han sparer ikke på den. Paul 
Cauthen begyndte karrieren i bandet 
Sons of Fathers sammen med bassisten 
David Beck. Gruppen opnåede stor aner-
kendelse især med albummet ”Burning 
Days” (2013). Men trods succesen 
valgte Paul Cauthen en anden vej, og 
den har foreløbig ført ham til soloal-
bummet ”My Gospel” og efterfølgende 
travlhed med koncerter. Første gang i 
Danmark og eneste danske festivalkon-
cert i 2018. 
www.paulcauthenmusic.com
For English – see page 107

PRETTY ARCHIE (CAN)
Selvom Cape Breton i Tønder Festi-
val-sammenhæng mest er kendt for 
hurtige violiner og foot tapping, så er 
der her et band, der henter inspiratio-
nen sydpå fra den amerikanske folk og 
country. Brian Cathcart (sang, guitar), 
Matt McNeil (guitar, mandolin), Colin Gillis 
(mundharpe, bass, sang) og Redmond 
MacDougall (banjo, percussion, sang) er 
vokset op sammen og har altid jammet, 
når de har mødtes. Det blev i 2012 til 
gruppen Pretty Archie, opkaldt efter en 
velkendt gademusiker i hjembyen på 

Cape Breton Island. På debutpladen fik 
Pretty Archie hjælp fra Bob Doidge, der 
tidligere har arbejdet med prominente 
navne som Gordon Lightfoot og U2. Det 
seneste album hedder “Sing Along & 
Love Songs”, og her fortsætter gruppen 
med at skubbe til grænserne for folk, 
bluegrass, country og blues. Vi glæder os 
til at præsentere nye toner med duft af 
saltvand fra Cape Breton.
www.prettyarchie.com

For English – see page 107
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søndag kl. 13.00

VISEMØLLEN
lørdag kl. 15.15

PUMPEHUSET
søndag kl. 16.30

RASMUS LYBERTH (GRL)
Rasmus Lyberth er en af de helt store 
stemmer fra Grønland og en fornem 
repræsentant for den grønlandske kultur. 
Hans intense vokal og karismatiske 
sceneoptræden går lige i hjertet, og hans 
sange på modersmålet er fortællekunst 
på højt niveau. Også selv om man 
ikke nødvendigvis forstår grønlandsk. 
For Rasmus Lyberth evner at bringe 
dramatik, menneskeliv og store følelser 
ind i formidlingen, så ingen er tvivl om, 
hvad der er på spil. Rasmus Lyberth (født 
i 1951) begyndte sin musikalske karriere 
i 1969 og blev hurtigt et varmt navn både 
i Grønland og Danmark. Hans første 

album, ”Erningaa”, fra 1973, blev en 
gedigen succes, og siden har han – med 
en musikalsk pause i starten af 80erne – 
været en af de væsentligste grønlandske 
kunstnere. Ved siden af musikken er 
Rasmus Lyberth uddannet skuespiller 
på Tuukkaq Teatret. Han har modtaget 
adskillige nomineringer og priser, blandt 
andet fik han priserne som ”Årets danske 
artist” og ”Årets danske vokalist” ved 
DMA Folk 2007. Hans seneste album er 
”Alaatsinaassuseq Aquttoralugo - Nys-
gerrighed Som Styrmand” fra 2014.
www.rasmuslyberth.com
For English – see page 107

RICHARD INMAN (CAN)
Winnipeg i provinsen Manitoba i 
Canada er en relativ lille by, men har en 
blomstrende musikscene med godt gang 
i den. Spillestederne i byen samt ikke 
mindst Winnipeg Folk Festival har været 
et vigtigt springbræt for sangskriveren 
Richard Inman. Hans solokarriere tog 
fart i 2014, og samtidig arbejdede han 
med bandet The Madtrappers. Richard 
Inman har i et interview fortalt, at nogle 
af hans største inspirationskilder er de 
legendariske Texas-sangskrivere Guy 
Clark og Townes Van Zandt. Country-
musikken er den væsentlige klangbund 
i Richard Inmans musik, men først og 
fremmest er han en sangskriver og 

historiefortæller af høj klasse. Han udgav 
sit første fuldlængdealbum, ”30 Days”, i 
2015. Allerede året efter kom det næste, 
”Richard Inman”, og her får han hjælp 
fra multiinstrumentalisten, sangskriveren 
og produceren Scott Nolan. Nolan har 
også produceret for sangskriverkolle-
gaen William Prince, som medvirker på 
Richard Inmans seneste album. Samme 
William Prince spillede i Tønder sidste år 
og er tilbage i år som en del af festiva-
lens indigenous-tema. Eneste koncert i 
Danmark i sommeren 2018.
richardinmanmusic.bandcamp.com

For English – see page 108

5958 5958 5958



PUMPEHUSET
torsdag kl. 14.45

PUMPEHUSET
fredag kl. 20.00

VISEMØLLEN
torsdag kl. 20.30

TELT 1
fredag kl. 12.15

ROMENGO (HU)
Ungarske Romengo besøgte Tønder 
i 2017 og 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 repræsenterer 
den traditionelle musik fra romakulturen, 
men er også med til at udvide musikkens 
grænser gennem samarbejde med musi-
kere fra andre genrer. For eksempel har 
gruppens optrådt sammen med det tyske 
Mendelssohn Chamber Orchestra og den 
indiske sanger Sumitra. Eneste danske 
koncert i sommeren 2018. 
www.romengo.com
For English – see page 108

SAM KELLY & THE LOST BOYS (UK)
Det er fuld fart fremad i øjeblikket for 
Sam Kelly & The Lost Boys, som Tønder-
publikummet kunne opleve på festivalen 
i 2017. De er tilbage i Tønder i 2018, 
som ser ud til at blive et meget travlt år 
for dem. I efteråret 2017 udgav bandet 
albummet ”Pretty Peggy”, som har fået 
fine anmeldelser. Det britiske magasin 
Mojo har albummet med på top 10-listen 
over bedste folk-udgivelser i 2017.  
Prominente musikalske gæster som Cara 
Dillon og Michael McGoldrick medvirker 
på cd’en, og blandt musikerne i bandet er 
violinisten Ciaran Algar, som har gæstet 
Tønder adskillige gange. Sam Kelly er 

udråbt til en af de store nye navne på den 
britiske folkscene. Han har en stemme, 
der kan fange publikum i et jerngreb, 
hvad enten han synger sine egne sange 
eller fortolker velkendte irske folkesange. 
Og han gør det med en frisk energi. Sam 
Kelly har tidligere udgivet to EP’er og et 
album og har modtaget en BBC Radio 
2 Folk Horizon Award i 2016. Sammen 
med bandet The Lost Boys er han et godt 
bud på et ”must see” på Tønder Festival 
2018.
www.samkelly.org

For English – see page 108
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TELT 2
torsdag kl. 23.30

TELT 1
fredag kl. 15.30

BOLERO
torsdag kl. 13.00

BOLERO
fredag kl. 19.15

TELT 1 
”Women’s Circle”
lørdag kl. 14.00

SAM OUTLAW (USA)
Nye spændende countrynavne behøver 
ikke nødvendigvis at komme fra Nashville, 
og Sam Outlaw er et godt eksempel. 
Han har base i Californien og har skabt 
sin egen lyd med stærk indflydelse fra 
twang og sluttressernes countryrock fra 
Los Angeles, som for eksempel Gram 
Parsons, The Byrds og The Flying Burrito 
Brothers var eksponenter for. Publikum 
og musikbranche har taget særdeles 
godt imod Sam Outlaw, der er godt i 
gang med at drøne helt op mod toppen af 
countryscenen. Publikum i Tønder kunne 
sidste år opleve hvorfor, da Sam Outlaw 

for første gang gav koncert i Danmark. 
I bagagen har han debutalbummet 
”Angeleno” (2015) produceret af Ry og 
Joachim Cooder og sidste års album, 
”Tenderheart”. ”Angeleno” vandt prisen 
som International Album of The Year 
ved The UK Americana Awards 2017, og 
titelsangen fra ”Tenderheart” fik prisen 
som International Song of The Year ved 
samme Awardshow i år. Eneste danske 
festivalkoncert i 2018.
www.samoutlaw.com

For English – see page 109

THE SECRET SISTERS (USA)
Søstrene Laura og Lydia Rogers fra 
Muscle Shoals i Alabama har begejstret 
med deres unikke vokallyd og er blevet 
sammenlignet med The Everly Brothers. 
Stilen er country og folk med et ikke 
ubetydeligt twist af pop. The Secret 
Sisters blev dannet i 2009.  Året efter fik 
de en flyvende start med debutalbummet 
”The Secret Sisters”, indspillet i Nashville 
og produceret af Dave Cobb og T-Bone 
Burnett. De fik fuld fart på livefronten 
og spillede support for navne som Ray 
LaMontagne, Levon Helm og Bob Dylan. 

Deres andet album, ”Put Your Neddle 
Down”, produceret af T-Bone Burnett, 
udkom i 2014. Der opstod problemer 
med pladeselskabet, der endte med at 
sige farvel og tak til de to søstre. Karri-
eren vaklede, men ikke længe. Laura og 
Lydia Rogers kom stærkt igen på et nyt 
label med albummet ”You Don’t Own Me 
Anymore” (2017) denne gang produceret 
af Brandi Carlile. Eneste danske festival-
koncert i 2018.
www.secretsistersband.com
For English – see page 109
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TELT 2
lørdag kl. 19.45

TELT 1
søndag kl. 10.15 TELT 1

fredag kl. 01.15
OPEN AIR

lørdag kl. 19.00SHARON SHANNON (IRL)
Irland har meget at være stolt af, og 
Sharon Shannon er afgjort et af de navne, 
der gør den traditionelle irske musik ære. 
Sharon Shannon, årgang 1968, er kendt 
som en særdeles glimrende accordi-
on-spiller og violinist. Hun begyndte 
allerede som barn at optræde, 
og op gennem 80’erne lærte hun at 
mestre accordion-instrumentet til fulde. I 
1989 kom hun med i gruppen The Water-
boys, og i 1991 udgav hun soloalbummet 
”Sharon Shannon”. Et album, der endte 
med at blive det bedst sælgende album 
med traditionel irsk musik udgivet i Irland. 
Veteranerne blandt Tønder Festivals 

publikum kender Sharon Shannon 
ganske godt. Hun har besøgt festivalen 
mange gange, og første gang var i 1992. 
Shannon har arbejdet sammen med et 
utal af andre kunstnere, blandt andre 
Adam Clayton (U2), Steve Earle, Jackson 
Browne, Christy Moore og John Prine. 
Hendes seneste album ”Sacred Earth” 
(2017) er produceret af Justin Adams og 
bevæger sig i et crossover-univers mellem 
musik fra Afrika, Mellemøsten og Irland. 
Eneste danske festivalkoncert i 2018.
www.sharonshannon.com

For English – see page 109

SKERRYVORE (SCO)
Gensyn med et af Skotlands bedste 
og travleste folkrockbands. Skerryvore 
besøgte Tønder i 2014 og 2015, og 
publikum kan glæde sig til gensynet. Det 
syv mand store band bygger på stolte tra-
ditioner og arbejder i samme genre som 
eksempelvis Runrig og Wolfstone, men 
de er ikke bange for at hente inspiration 
i cajun, country og americana. I front 
er sangeren Alec Dalglish, der sikrer et 
absolut udadvendt show. Skerryvore har 
en tætpakket kalender med koncerter 
rundt i verden, og de har da også døbt 

turneen ”The Live Forever Tour”. Bandet 
har vundet ”Scotland’s Traditional Music 
Live Act Of The Year Award” to gange 
(2011 og 2016). 
Det hele begyndte i 2005, og i dag  - 
efter fem album og massiv turnéaktivitet 
– står Skerryvore som et af de stærkeste 
bud på skotsk folkrock. Det seneste 
album er ”Decade” fra 2015. Et nyt 
studiealbum vil udkomme i 2018. Eneste 
danske festivalkoncert i 2018. 
www.skerryvore.com
For English – see page 110

6564 6564 6564



KLUBSCENEN
torsdag kl. 16.00

TELT 2
fredag kl. 10.45

BOLERO
torsdag kl. 19.00

BOLERO
fredag kl. 10.00

SKIPINNISH (SCO)
Den traditionelle skotske musik trives 
rigtig godt i bandet Skipinnish, som efter 
knap 20 år har mere vind i sejlene end 
nogensinde. Bandet turnerer flittigt og 
spiller for fulde huse, og som bandet 
skriver på deres hjemmeside, har ”2017 
været det bedste år siden starten i 1999.”
Skipinnish er lyden af bagpipe, accordion 
og violin og et stilsikkert bud på moderne 
keltisk musik. Det hele begyndte, da 
accordionspiller Angus MacPhail mødte 
bagpiper Andrew Stevenson i 1999, hvor 
de studerede på The Royal Scottish Aca-
demy of Music and Drama i Glasgow. De 

kommer begge fra det vestlige Skotland – 
henholdsvis Tiree og Lochaber. Skipinnish 
blev hurtigt et af de etablerede navne på 
den skotske folkemusikscene. De har ud-
givet otte album, og det seneste er ”The 
Seventh Wave” fra 2017. I 2016 forlod 
sangeren Robert Robertson Skipinnish 
for at hellige sig bandet Tide Lines, som 
i øvrigt også optræder på Tønder Festival 
2018. Den nye sanger i Skipinnish er 
Norrie MacIver. Eneste danske koncert i 
sommeren 2018.
www.skipinnish.com
For English – see page 110

SOPHIE ZELMANI (S)
I 1996 røg Sophie Zelmani med raketfart 
til stjernerne, da hun udgav sin selv-
betitlede debut på Sony. Hittet “Always 
You” var med i filmen “Min Bedste Vens 
Bryllup”, og “Stand By” kan høres i filmen 
“Independence Day”. Musikken var folk’et 
pop i stil med tidens store sangerinder 
som Jewel og Sheryl Crow. Succesen var 
hjemme, men med sit sky sind var Zelma-
nis ikke til lange interviews, og koncer-
terne har også været sparsomme, selvom 
hun har fans i det meste af verden. Deri-
mod har hun produceret masser af musik, 
altid flankeret af guitarist og producer 

Lars Halapi. Han var med til at starte Bo 
Kaspers Orkester og har siden produce-
ret for en lang række svenske artister. 
Op igennem nullerne fortsatte Sophie 
Zelmani med at toppe de svenske hitlister. 
Hendes sarte stemme og akustisk 
backing var meget mere folk og country, 
end det var hitlistepop i metermål. Sidste 
år udkom Zelmanis 11. studiealbum, “My 
Song”, og det er blandt andet sange fra 
denne plade, Sophie Zelmani har med sig, 
når hun kommer til Tønder.
www.sophie-zelmani.com
For English – see page 110
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SØREN HUSS (DK)
Danske Søren Huss har som solist og 
sangskriver markeret sig som en af 
landets betydeligste kunstnere. Det har 
han yderligere slået fast med albummet 
”Midtlivsvisen” fra efteråret 2017 og 
med talrige efterfølgende koncerter i 
det ganske land. ”Midtlivsvisen” er hans 
tredje soloalbum og tager som titlen anty-
der afsæt i visetraditionen. Et album, der 
med sin intime musikalske stemning har 
fået anmelderne til at uddele store ord, 
og som blev kåret som Årets Album ved 
Steppeulven 2018, de danske musik-
kritikeres pris. Søren Huss (født 1975) 
blev kendt som ”sangeren fra Saybia”, da 

det fynske band beståede af skolekam-
merater slog massivt igennem i 2002 
med albummet ”The Second You Sleep”. 
Albummet strøg direkte ind på en første-
plads på hitlisten, og Saybia strøg af sted 
mod toppen. Bandet udgav efterfølgende 
en række album, og har eksisteret side-
løbende med Søren Huss’ solokarriere 
med nogle års pause indimellem. Søren 
Huss fik et stort gennembrud som solist 
med første soloalbum ”Troen & Ingen” fra 
2010, der kredser om sorg og savn.
www.facebook.com/soerenhuss

For English – see page 111

TAMI NEILSON (CAN/NZ)
Tami Neilson væltede Tønder Festival 
2017 med et udadvendt show, power og 
countrystemning af den gode, gammel-
dags slags. Publikum kan glæde sig til et 
gensyn. 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 countrymusik-
kens 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 suc-
ces i Canada. I 2007 flyttede hun til New 
Zealand og fik gang i en solokarriere. Si-
den er det kun gået fremad, og især de to 
seneste udgivelser, ”Dynamite!” fra 2014 
og ”Don’t be Afraid” fra 2015, har kastet 
turneer og priser af sig for Tami Neilson. 
Eneste danske festivalkoncert i 2018.
www.tamineilson.com
For English – see page 111
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KLUBSCENEN
torsdag kl. 23.45

TELT 2
fredag kl. 20.15

TELT 2
lørdag kl. 23.00

TELT 2
søndag kl. 17.00

TIDE LINES (SCO)
Bandet Tide Lines fra Skotland er 
kommet vældig godt fra start. Deres de-
butsingle, ”Far Side of the World” strøg i 
juni 2016 på rekordtid ind på den britiske 
downloadliste. Bandet kunne derefter 
konstatere, at fanbasen på de sociale 
medier voksede hastigt. Tide Lines er 
stærkt inspireret af den traditionelle 
musik fra det vestlige skotske højland og 
nærliggende øer. De fire musikere betje-
ner akustiske og elektriske guitarer, bas, 
trommer og keyboards, og udtrykket er 
skotsk folkrock i den elektriske afdeling. 
Debutalbummet ”Dreams We Never Lost” 

fra 2017 har fået glimrende anmeldelser 
og består af både traditionelle gæliske 
sange og bandets egne værker. De fleste 
sange er skrevet af forsanger og guitarist 
Robert Robertson. Arven fra ældre 
skotske folkrockbands er tydelig, og Tide 
Lines er i fuld gang med at etablere sig 
som et stort navn i Storbritannien med 
masser af koncerter og fyldte koncert-
sale. Så – naturligvis skal de til Tønder. 
Eneste danske festivalkoncert i 2018.
www.tidelinesband.com

For English – see page 111

TYLER CHILDERS (USA)
Sangskriver og guitarist Tyler Childers 
kommer fra Kentucky og har musikalske 
rødder i bluegrass, folkemusik fra Appa-
lacherne og southern rock. Da han var 19 
år, udgav han sit første album ”Bottles 
and Bibles” (2011). Men det store ryk 
er sket i 2017, hvor han har udgivet 
albummet ”Purgatory”. Det er indspillet 
i Nashville med Sturgill Simpson som pro-
ducer og med Johnny Cash’ tekniker Da-
vid Ferguson bag knapperne. Albummet 
strøg op mod toppen af hitlisterne, og i 
magasinet Rolling Stone er han på listen 
over ”10 nye countrynavne, du er nødt til 
at kende”. Den solide sangskrivning, den 

gode historiefortælling og en stemme, 
der går lige ind, er noget af det, Tyler 
Childers kan. Han har selv udtalt, at han 
i flere år var på jagt efter den helt rigtige 
lyd til sit næste album. Den fandt han via 
Sturgill Simpson. ”Jeg ville have den der 
rå og  upolerede bjerglyd. Men på samme 
tid ønskede jeg en mere moderne version 
af den, som en yngre generation kan lytte 
til - de mennesker, jeg voksede op med, 
noget jeg selv ville lytte til,” har Tyler 
Childers udtalt. Eneste koncert i Danmark 
i sommeren 2018.
https://tylerchildersmusic.com
For English – see page 112
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fredag kl. 13.00

KLUBSCENEN
torsdag kl. 17.45

TELT 2
fredag kl. 17.00

VASSVIK (NO)
Samisk joik-sang er en meget gammel, 
men særdeles levende musiktradition. 
En af tidens mest fremtrædende joik- 
fortolkere er den samiske musiker Torgeir 
Vassvik. Med sit band, Vassvik, står san-
geren, musikeren og sangskriveren for en 
unik og ny fortolkning af den trance-lig-
nende vokale kunstart. Han kommer 
fra Gamvik i det nordligste Norge, hvor 
vinden suser, vinteren er mørk og lang, 
og sommeren lyser op døgnet rundt af 
midnatssolen. Torgeirs stemme er som et 
spejl af landskabet – en sjælden, rå juvel. 
Joik har inspireret ham siden barndom-
men såvel som andre musikalske genrer 

fra verden omkring ham. Torgeirs musik 
er en opdatering til det 21. århundrede 
af den samiske musiktradition. Sammen 
med Kjorstad-brødrene – to unge norske 
violinister – åbner han op for samspil 
mellem joik, jazz, world, klassisk med 
mere. Vassvik har udgivet to album, 
”Sáivu” (2006) og ”Sápmi” (2009), 
begge rost til skyerne af anmelderne. En 
frisk, arktisk lydoplevelse. Eller som en 
tysk anmelder har skrevet: ”Vassvik er en 
lydmagiker, som bevæger sig udover alt, 
hvad vores ører nogensinde har lyttet til.”
www.vassvik.com
For English – see page 112

VISHTÈN (CAN)
Trioen har i mere end ti år stået for en 
unik blanding af traditionelle sange og 
instrumentalnumre med afsæt i den 
keltiske arv og den fransktalende kultur 
i det østlige Canada. Visthén er et højt 
respekteret band på den internationale 
folkscene og repræsenterer en rig musi-
kalsk tradition, som de også er med til at 
forny med inspiration fra rocken og nyere 
indiefolk-strømninger. Visthén består af 
multi-instrumentalisterne Emmanuelle og 
Pastelle LeBlanc fra Prince Edward Island 
og  violinisten Pascal Miousse fra Magda-
len Island. Øerne rummer en stærk fransk 

kultur, og alle tre medlemmer er vokset 
op med traditionel musik, dans og fester 
med musikken som naturligt element. 
Gruppen har turneret i Nordamerika, 
Europa og Australien og har modtaget 
priser i store mængder. Blandt andet ca-
nadiske East Coast Awards og Québecs 
Edith Butler Award som anerkendelse 
for deres bidrag til den fransk-canadiske 
kultur. Seneste album er ”Terre Rouge” 
fra 2015. Eneste danske festivalkoncert 
i 2018.
www.vishtenmusic.com
For English – see page 113
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PUMPEHUSET
fredag kl. 16.30

VISEMØLLEN
”solo” 

lørdag kl. 22.15
TELT 1 

”Gentlemen’s Circle”
søndag kl. 13.30 

TELT 1
lørdag kl. 10.45

BOLERO
søndag kl. 23.00

WILLIAM CRIGHTON (AUS)
Han får store ord med på vejen, den 
australske sanger og sangskriver William 
Crighton. Hans debutalbum ”William 
Crighton” fra 2016 har modtaget mange 
anmelderroser, og det har hans liveop-
trædener i den grad også. Publikum i 
Tønder har noget at glæde sig til, hvis 
man læner sig op ad disse linjer fra en 
anmelder i dagbladet The Australian 
om en koncert med William Crighton i 
Tamworth i Australien: ”Èn gang i livet 
overstiger en koncert alle forventninger 
og slår dig i ansigtet med sin elegance, 
majestætiske sang og materialets 

kvalitet. Koncerten demonstrerede 
musikkens evne til at røre hjerte og sjæl.” 
William Crightons sitrende og dybe vokal 
går i clinch med folk og rock, og som 
historiefortæller går han ofte ned i de 
dybere, mørke og spirituelle lag. Hans 
seneste udgivelse er singlen ”Hope Re-
covery (Talking To God) med en version 
af Neil Youngs klassiker ”After The Gold 
Rush” som bonustrack. Eneste danske 
festivalkoncert i 2018.
www.williamcrightonmusic.com.au

For English – see page 113

WILLIAM PRINCE (CAN)
Den canadiske sanger og sangskriver 
William Prince besøgte Tønder i 2017, 
og med dette års indigenous-tema er det 
oplagt med et gensyn. William Prince har 
rødder i First Nation-folket, der holder 
til i Peguis-reservatet nord for Winnipeg 
på Manitobas prærie. Med sin bløde 
barytonstemme og sange med tydelige 
referencer til sin kulturelle baggrund 
har William Prince opnået stor succes 
i hjemlandet Canada. Den musikalske 
inspiration er hentet dels fra hans far, 
der er præst og musiker, og dels fra 

countrykoryfæer som Johnny Cash og 
Kris Kristofferson. I 2015 udgav han 
sit debutalbum, som er produceret af 
vennen og produceren Scott Nolan. 
Albummet modtog prisen ”Contemporary 
Roots Album of the Year” ved de canadi-
ske JUNO Awards. Maj 2018 udkommer 
singlen “Breathless”, indspillet i Nashville 
med Dave Cobb som producer og udgivet 
på Glassnote Records. Eneste koncert i 
Danmark i sommeren 2018.
www.williamprincemusic.com
For English – see page 113
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TELT 1
lørdag kl. 14.00

WOMEN’S CIRCLE (UK, CAN, DK)
I 2017 kunne publikum opleve konceptet 
Women’s Circle, hvor en stribe internati-
onale og danske kvindelige sangskrivere 
var på scenen sammen. Det blev en for-
midabel eftermiddag i et tætpakket telt. 
I år bliver det gentaget, og publikum kan 
se frem til en eftermiddag med et unikt 
møde mellem kunstnere fra Canada, 
New Zealand, USA, Irland og Danmark. 
Fra New Zealand - og oprindeligt fra 
Canada – er der gensyn med Tami Neil-

son, som sidste år begejstrede publikum 
med powermix med country, soul og 
rockabilly. Fra Irland og bosiddende i 
Canada kommer intense Irish Mythen, 
og fra USA de anmelderroste The Secret 
Sisters, som er søstrene Laura og Lydia  
Rogers. Fra Danmark kommer to mar-
kante sangskrivere, begge med rødder i 
det nordjyske, nemlig Annika Aakjær og 
Laura Mo.
For English – see page 114
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