
Dansk/nordisk, irsk, skotsk, 
amerikansk folkemusik, 
er det noget for dig?

Worum geht es?
Spielst du irische, schottische 
oder dänische Volksmusik? Hast 
du das gleiche Problem wie viele 
andere, daß du keine Mitspieler 
finden kannst, dann ist dies viel-
leicht etwas für dich.
Wir machen es zum absoluten 
Selbstkostenpreis für dich. Das 
Essen wird gute Köche für euch 
zuberei ten, und der alte Bäcker 
der Stadt 
wird euch 
K u c h e n 
backen. 
D i e s e n 
h a b e n 
beschlos-
sen, daß wenn Ihr nach Hause 
gekommen seid und die Musik 
vergessen habt, dann werdet Ihr 
euch an das Essen erinnern.

FolkSkovlund 
findet am Wo-
chenende nach 
Pfingsten statt. 
Wer teilnehmen 
möchte, muß 
spätestens am 
Donnerstag um 18 Uhr eintreffen, 
und bis Sonntag um etwa 10 Uhr 
mitmachen. Halbe Tage bringen 
keinem etwas.
Der Preis für volle 
Verpflegung (außer 
Getränke) und Un-
terkunft ist auf un-
sere Webseite zu 
sehen.
Samstag Abend machen wir dann 
ein Konzert für die Helfer und 
Dorfl   eute. Wir nehmen 40 - 45 
Teil nehmer auf.

Se mere på vores hjemmeside:
www.folkskovlund.dk

eller kontakt:
Carsten Pedersen 75 29 25 25

carsten@folkskovlund.dk

auf deutsch
Kurt Pedersen +45 74 52 91 01

(webmaster)
kurt@folkskovlund.dk
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FolkSkovlund er en 

festival for amatørmusikere, 

der bliver afholdt i d
agene fra 

torsdag til s
øndag efter Pinse.

Se mere på hjemmesiden.



ken når I kommer hjem, kan I i 
hvert fald huske maden! 

• Egen bager har vi også.

• Gode instruktører - vi har f.eks. 
haft workshops for sæk-
kepibe, bodhran, sav, 
didgeridoo, irsk step,  
Old Time og Shetland.

•   Vores helt egen afslut-
ningssang.

• De flittige frivillige.

Hvad er nu det for noget?

Jo, ser du, vi er en flok håbløse, 
tonedøve hobbymusikere, der 
godt kunne tænke os at lære no-
get mere. Derfor har Carsten 

Pedersen i 2002 taget initiativet til 
at skabe rammer for 
en weekend med 
en masse kontakter 
på kryds og tværs, 
med festligheder og 
umusikaliteter og 
har døbt koncep-
tet FolkSkovlund. 
Vi deler os op i små spillemands-
grupper efter musikgenre og så 
spiller vi alt 
hvad remmer 
og tøj kan hol-
de. Til sidst 
skal det

hele kulminere i en fælles koncert 
lørdag aften til glæde for hjælpe-
re og gæster. Pris, dato og meget 
mere kan du se på vores hjemme-
side.

Hvad er så det, 
der gør FolkSkovlund 

til noget specielt?

• Den er til for musikernes skyld
• Den er ikke så stor - 40 - 45 del-

tagere
• Vi bor på Assenbæk Mølle spej-

dercenter, på sovesale eller i 
egen cam-
ping.

• Øvetelte-
ne og „Møl-
lehju let“ , 
hvor vi 
sam les om 

aftenen, er opvarmede, hvis vej-
ret skulle snyde lidt.

• Maden er fanta-
stisk, tillavet af dyg-
tige kokke til faste 
spisetider. De har 
bestemt, at kan I 
ikke huske musik-

• En „morfar-pause“, hvor man  
lige kan 
hvile øre-
ne, eller 
få en mid-
dagslur.


