
RETHINK Folk Music – Aarhus 2017 

Lokal koncert- og workshop-turné  2015-2017 

Aarhus er i 2017 europæisk kulturhovedstad. Dette markeres i hele Region Midt med en lang række af 

kultur- og musikarrangementer. Allerede i 2015/16 varmes der op med arrangementer og koncerter i regi 

af Aarhus 2017. Disse begivenheder bliver skabt lokalt gennem forskellige projekter og ved hjælp af 

forskellige aktører. 

Projektet  RETHINK Folk Music  

Projektets baggrund:  

Folkemusikken i Danmark er spillevende, og blandt børn og unge er der en voksende interesse for den 

musik, der bygger på traditioner og vores fælles rødder. Projektet bygger bro mellem en kæmpe velbevaret 

nationalskat af folkemusikalsk nodemateriale, og en spirende populærkulturel tendens bestående af 

håndspillet musik, dagligstuekoncerter og en søgen mod mere basale tider. 

RETHINK-dimension: 

Som et led i kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017, som har fået overskriften RETHINK, har projektet til 

hensigt at gentænke og gendigte folkemusikken ved at anvende historisk materiale fra Midtjylland i 

nutidige rammer. Desuden plantes folkemusikken ud i forskellige spillesteder, museer og byrum for at 

levendegøre og legemliggøre en kultur, som mange stadig har til gode at opleve på egen krop.  

Folkemusik koncerter tilbydes: 

Der vil blive en lang række workshops for børn og unge på regionens skoler. Derudover søger 

projektet samarbejdspartnere – Spillesteder - forsamlingshuse – musikforeninger mv. som i 

samarbejde med RETHINK Folk Music kan stå for afholdelse af koncerter med folkemusik. Her vil 

i videst muligt omfang indgå lokal egnsmusik i repertoiret, udover gruppernes øvrige repertoire.  

Koncerterne vil kunne indgå i arrangørernes eventuelle øvrige koncertrækker, som officielle 

RETHINK Folk Music og Aarhus 2017 koncerter med dertil hørende støtte i markedsføring af 

koncerterne. Koncerterne kan også blot være en enkeltstående koncert et sted i regionen. 

 

Der er en række danske folk-grupper knyttet til dette projekt. Se mere på www.folkbooking.dk   

Kontakt ved booking og yderligere info: Søren Christensen folkbooking@mail.dk 51182248 
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