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Rigtig hjertelig velkommen til Danmarks 
kærligste festival, Frederikssund Festival 
2019. 
 Da vi i 2018 lukkede ned for den  
festival der var den første med mig i spid-
sen, lovede jeg at resten af bestyrelsen 
nok skulle få minimum 2 ugers ferie fra 
mig. Det løfte kunne jeg ikke en gang 
holde en uge!! Mine tanker var allere-
de i gang med, at fokusere på hvordan vi 
kunne gøre 2019 til et endnu bedre år.
 Frederikssund Festival 2018 var en 
stor succes, hvor vi var ekstremt heldige 
med bagende sol, dejlige smilende gæster, 
god stemning på pladsen og en god ind-
vielse af Vikingescenen hvor Northern 
Assembly, C.V. Jørgensen og The Boss 
stod for nogle fantastiske koncerter. Efter 
regnskabet var afsluttet kunne vi tilmed – 
takket være jeres tilstedeværelse og ind-
køb i vores boder – uddele 32.000 kr. 
til fire forskellige ungdomsforeninger i 
Frederikssund Kommune.
 Bestyrelsen blev ret hurtigt enige 
om, at det med at afholde koncerter på  
Vikingescenen var en succes som vi vil  
udvikle på. Det betyder, at vi i år kan byde  
på koncerter på Vikingescenen alle tre 

dage, således at endnu flere gæster kan se 
hvor fantastisk vores lille festival er. Det gør  
vi med det hidtil bedste line-up af  
kunstnere, som du kan se andetsteds i 
dette program. 
 Men vi stopper ikke der, for vi har  
udvidet antallet af madboder, antallet af 
barer samt antallet af toiletter. Desuden 
har vi flyttet det store festivaltelt og gjort 
det endnu større, så der er bedre plads til 
alle de mange festivaldeltagere som kom-
mer i løbet af de tre dage festivalen varer.
 Alle disse ændringer har vi lavet, 
med respekt for festivalens historie, og 
vi har hele tiden holdt os for øje, at vi  
stadig skal have en festival hvor vi er tæt  
på kunstnerne, og hvor vores 300 frivil-
lige medarbejdere vil knokle for at give 
dig som festivaldeltager, den helt særlige 
stemning der kendetegner Frederikssund 
Festival.
 Vi er klar til at give dig en oplevelse 
udover det sædvanlige, og vil lægge os i 
selen for at gøre Frederikssund Festival 
2019 til, ikke bare den bedste festival 
på Kalvøen nogensinde, men den bedste  
festival overhovedet!

FREDERIKSSUND FESTIVAL 2019

FORMANDEN HAR ORDET

Fru Bonde støtter selvfølgelig festivalen økonomisk! 

Fru Bonde Catering står   for den store mad bar 
 Her kan du købe lækre:

Igen i år på  
Frederikssund Festival

 ”THE GRILL”
 

”THE GRILL”

•  Den Bedste & Saftigste Burger
• Flæskestegssandwich
• Store Festivalpølser
• Sprøde Fritter

Det bliver stort!

VEL MØDT!

De kærligste festivalhilsner
Leon Røygaard, Formand
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INFORMATION

Det populære band Sko/Torp som i 1990 udkom med debutalbummet ’On A Long 
Lonely Night’, fejrer 30 års jubilæum med deres kommende turné, der byder på en 
helt ny samling af sange, og ikke mindst det bedste af det gamle. Søren Sko beskriver 
den nye plade med ord som ’’moderne’’, ’’frisk’’ og ’’lettere dansant’’ hvilket på nogle 
områder står i kontrast til de foregående plader. 

Bandet kan ud over den nye plade være stolte af titlen som ét af landets mest turneren-
de bands, hvilket skyldes Søren Sko og Palle Torps hårde arbejde, samt den kærlighed 
de deler for at optræde. De lægger vægt på at vise at de er i evig bevægelse, ved at 
skabe balance mellem at spille deres gamle hits samt præsentere noget nyt når de er 
ude og optræde.

SKO/TORP
TORSDAG D. 1. AUGUST, KL. 17:30 - VIKINGESCENEN

4
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KONCERTER
Koncerter med entré foregår alle tre dage på Vikingescenen. På selve festivalpladsen er der  
gratis adgang for alle, og her vil alle dage være musik på Humlehavescenen og i Teltet.  
Vær opmærksom på, at egne drikkevarer IKKE må medbringes på pladsen. 

FESTIVALCAMPEN
Festivalens campingområde støder lige op til festivalpladsen. Den er åben fra tirsdag d. 30. juli 
kl. 12 til søndag d. 4. august, og er kun for festivalens gæster og medarbejdere. Der er toilet på 
pladsen og varmt brusebad til fri afbenyttelse på stadion lige ved campen. Dog er badet først 
åbent fra onsdag. Billetter sælges via ticketmaster.dk og koster 600 kr. for alle dage.  
Såfremt der er ledige campbilletter ved festivalens start, fordeles disse efter først-til-mølle  
princippet så kom og sæt din campingvogn eller slå dit telt op i god tid! Det er muligt at købe  
en overnatning ad gangen hvis der er plads.  
Det koster 200 kr. pr. overnatning og betales til campingvagten. 

CAFÉ & BAR
I humlehavens café kan der fra torsdag til lørdag efter kl. 9 købes morgenmad med tilbehør, mens 
der fra kl. 12 kan købes is, øl, vand, kaffe, te, kage og meget andet. Når caféen lukker kl. 18  
overtager den festlige og særdeles hyggelige bar lokalerne. Her kan du købe drinks for enhver 
smag eller en irish coffee når du trænger til at forkæle dig selv – eller en anden.  

MAD PÅ PLADSEN
I hele festivalens åbningstid vil der være mulighed for at købe et lækkert måltid i vores fire  
madboder. Her kan du forkæle ganen med alt fra burger, flæskestegssandwich og pizza til  
durumruller, pitabrød og pølser. Der vil desuden være flere forskellige vegetariske alternativer. 
Egne madvarer må IKKE medbringes på festivalpladsen.



KALVØEN 1. - 2. - 3. AUGUST FREDERIKSSUND FESTIVAL 2019

76

På sin vej til at blive en publikums-darling, tager Bo Evers et smut forbi vikingepladsen 
i Frederikssund.

Bo Evers har været forsanger i bandet Modspil, men i 2014 debuterede han som 
solist med sin single “Fred”. Bo Evers skriver underfundige sange om alt fra sociale 
samfundsbetragtninger til intime kærlighedserklæringer, alt sammen serveret i en 
smagfuld kombination af humor og alvor. Hans musik sætter dermed gang i både 
danseben, lattermuskler og tårekanaler. Bo Evers står bag numre som “Barry White”, 
“Et dansenummer” og “Hver anden weekend”.

Til sommerens festival kan du forvente en koncert leveret med charme, gnist og alvor, 
men frem for alt smittende energi, følsomhed og spilleglæde.

BO EVERS BAND
TORSDAG D. 1. AUGUST, KL. 20:00 - VIKINGESCENEN

AMARYLLIS HUS VIN
DER 

KØBENHAVNS KOMMUNES PUBLIKUMSPRIS 

OG FAGJURYENS PRIS FOR SMUK ARKITEKTUR

2019

Råd til nye 
drømme
Når dine drømme – eller livet – ændrer sig, er 
Danske Bolig Fri måske en fordel for dig. Det er 
et nyt, billigt og fleksibelt boliglån med variabel 
rente, som tilpasses hvert kvartal. Som med alle 
lån med variabel rente, kan renten også stige. Sker 
det, kan du indfri lånet, når du vil.

Med Danske Bolig Fri får du et fleksibelt lån med pant i din 
ejerbolig, hvor du blandt andet kan:

•	 	Få	glæde	af	den	lave	rente
•	 	Betale	lånet	ud,	når	det	passer	dig	–	uden	gebyrer
•	 	Få	mulighed	for	afdragsfrihed	i	op	til	10	år

Ring til os og hør, om Danske Bolig Fri er noget for dig. 
Også selv om du ikke er kunde hos os i dag. 

Frederikssund Afdeling
45	12	04	40

Nyt 
fleksibelt 
boliglån

”Vi hjælper dig 
med at få tid til at gøre 

det, du er god til. 
Resten tager vi os af

”

Vi tager
udgangspunkt 

i dig!

Med samarbejde og 
gode relationer

kommer man længst

                                                                                Kilde Allé 22 - 3600 Frederikssund - Tlf. 88 44 33 66  - www.col-lab.dk
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Gennem tiden har Dickow udgivet 11 albums, alle præget forskelligt både af det  
poppede, eksperimenterende og søgende. Det nyeste album ’’FASTLAND’’  
udkom september 2018. Albummet består af numre som: ’’FANCY’’ og  
’’DEVIL’S DOOR’’, og er på mange punkter anderledes end de foregående,  
da guitaren er trådt i baggrunden og hvor hun har formået at skabe en fed  
balance mellem det energiske og skarpe og så det dybe og emotionelle.  

Dickows sange er i dén grad gennemsyret af budskaber, følelser og en åbenhed  
som inviterer publikum ind i en fantastisk og opmuntrende stemning.

Publikum kan se frem til en festlig aften sammen med Dickow og band. 

TINA DICKOW MED BAND
TORSDAG D. 2. AUGUST, KL. 22:30 - VIKINGESCENEN

V A R M E P U M P E R

Det Danske vejr er  varmepumpe vejr!

 leverer præcis den mængde energi, der skal bruges til opvarmning af huset.
Intet går til spilde, hvilket gavner både miljø og økonomi.

 Greenline luft/luft varmepumper
Professionel varmestyring til helårshuset, 
sommerhuset, kolonihavehuset, det lille 
ekstra værelse, værkstedet o.lign.

 SCOP faktor 5,3  
 Laveste lydniveau
 Samkøringsfunktion evt. med brændeovn  NYHED! 

 3-D luftstyring
 Ugetimer funktioner - natsænkningsfunktion
 Professionel luftrensning
 Udedele med fl erkoblingsmuligheder af indedele
 Nu med R-32  NYHED! 

 WIFI- & SMS-fjernstyring

 luft/vand varmepumper
Til installation i nye huse - eller hvis du ønsker at 
konvertere fra gasfyr, oliefyr, pillefyr eller el-varme.

 Den mindste indedel på markedet
 Nem & meget fl exibel mht. placering 
 Kan leveres med højtemperaturdrift  NYHED! 

 Bredeste reguleringsområde 2-14 kW
 Styring af 2 uafhængige 
 temperaturzoner
 Varmtvandsprioritering 
 - Altid hurtig opvarmning 
 af brugsvand
 Kan køre som supplement 
 til eksisterende varmekilde
 Betjeningsvenlig
 Den lydsvage opvarmning
 

Bestil et GRATIS teknikerbesøg og få et uforpligtende godt 
 varmepumpe tilbud, som vi skræddersyr til din bolig.

Nordens til dato mest driftsikre varmepumper

– Deres garanti for kvalitet

Tlf.: 47313221 - 47315251
 Importør siden 1976

www.gidex.dk

A+++

A++

VI TILBYDER DEN KOMPLETTE LØSNING

OP TIL

5 ÅRS

GARANTI
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ALT BLIK & VVS
ARBEJDE UDFØRES

GASINSTALLATIONER

Medlem af
DANSK VVS
INSTALLATØRFORENING

Madsens VVS ApS
v/Morten Madsen
Centervej 46
3600 Frederikssund
www.madsens-vvs.dk
morten@madsens-vvs.dk

47 38 91 88M
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ALT BLIK & VVS
ARBEJDE UDFØRES

GASINSTALLATIONER

Medlem af
DANSK VVS
INSTALLATØRFORENING

Madsens VVS ApS
v/Morten Madsen
Centervej 46
3600 Frederikssund
www.madsens-vvs.dk
morten@madsens-vvs.dk

47 38 91 88

Allan og Underdrengene spiller børnemusik der rammer alle!
Med et arsenal af de største klassiske børnesange, blandet med nyere 
danske børnehits, leverer Allan og Underdrengene deres  
egne rockede og jazzede udgaver man ikke kan 
sidde stille til! Med en blanding af leg, historier  
og selvfølgelig musik, skaber de en medrivende  
oplevelse for såvel børn som voksne!
Tag med Allan og Underdrengene ud på deres 
musiske rejse og besøg eksotiske lande, vilde  
jungler, storbyens jag, alverdens dyr og meget, 
meget mere....

Når Daniel Jul skriver sange er teksterne på dansk og kredser om alt 
fra kærlighed til samfundsrelaterede og hverdagslignende emner. 
Som sangskriver og musiker er han indlevende, ærlig og nede på 
jorden. En ung mand med noget at fortælle.
Han har aldrig fulgt populærkulturen, men lyttet til den musik, som 
han synes er interessant. Det afspejler sig i sangskrivningen og kom-
positionerne, som fremstår old school, men alligevel aktuelle og med 
en moderne twist. Trods Daniels unge alder, har han allerede utallige 
koncerter bag sig rundt i hele landet både solo og med band.  
Blandt andet som support for Aura, Mathilde Falch, Juncker  
og Johnny Madsen. 

Nordic Storrytelling! Nordkvist er resultatet af forsanger Allan  
Nordquists, til tider, skæve syn på omverdenen!
Med en legende musisk tilgang med inspiration fra bl.a. country, 
pop, folk og rock, fortælles historier fra forsangerens oplevelser, 
drømme og nederlag.
Genren er sin egen, med en American sound, et morbidt lyrisk  
univers og en nordisk tør humor…
Nordkvist formår at formidle historier i dens ærligste form til  
publikum og garanterer en stilren musisk oplevelse. 

ALLAN OG UNDERDRENGENE 
TORSDAG, KL. 13:00 - HUMLEHAVEN

DANIEL JUL 
TORSDAG, KL. 15:00 - HUMLEHAVEN

NORDKVIST 
TORSDAG, KL. 16:00 - HUMLEHAVEN

BØRNEKONCERT
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Hygge, stemning, energi og ikke mindst kreativitet er i top, når de 
5 musikere er samlet i øvelokalet/studiet og på live-scenen! Bandet 
er etableret omkring gruppens leadvokal og sangskriver Bjarne 
Druedal, der har udgivet to soloalbums : “Sommernatten bølger” og 
“Kølig regn”. Musikken er dansksproget, iørefaldende pop/rock i 
den gode danske 80’er tradition og stil – i familie med eksempelvis 
Halberg/Larsen og Rugsted/Kreutzfeldt. Kreutzfeldt og Druedal 
har skrevet flere sange sammen, bl.a. “Drømmepige”, som er blevet 
spillet en del på DR P4. Druedal har skrevet sange siden 14-års 
alderen. Dengang var Sebastian det store forbillede. Siden hen kom 
inspirationen fra bl.a. Steely Dan og Michael McDonald.

Andreas har flere gange tidligere optrådt på Frederikssund Festival 
under kunstnernavnet Morty. Han er singer/songwriter, som 
optræder med sine egne kompositioner. Trods sine kun 24 år, er 
han allerede en rutineret performer, som har givet langt over 100 
koncerter. Glæd dig til at nyde Andreas’ iørefaldende melodier.

Vi har igen fået Hillerøds egen Christian Slavensky til at underholde 
jer i løbet af torsdag nat, hvor han med lys og DJ-udstyr vil sørge 
for en fest i Humlehaven med musik du kan danse til. Så husk dine 
dansesko.

DRUEDAL BAND 
TORSDAG, KL. 18:45 - HUMLEHAVEN

LANGVAD 
TORSDAG, KL. 21:15 - HUMLEHAVEN

CHRISTIAN SLAVENSKY 
TORSDAG, KL. 23:45 - NATTELTET
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Torben Holst

Holmensvej 1 • 3600 Frederikssund
Mobil ✆ 20 49 15 58

E-mail ✉ Den.glade.toemrer@mail.tele.dk

Klinik for Fodterapi
v/ Statsaut. Fodterapeut
Birgit Larsen 47 31 16 00
Minna Bull 47 31 33 21

Færgevej 2
3600 Frederikssund

Tilskud fra Danmark samt
til diabetes og bøjlebehandling.

Der findes kun én Mike Tramp så enkelt er det.

Han er manden som har rejst verden tyndt, og har optrådt alle steder fra Vesterbro til 
Los Angeles, Tasmanien til Montreal og Jakarta til Thorshavn. Med 27 albums bag sig, 
har Mike Tramp fejret sit 40-års jubilæum i rockens tjeneste. 
Det er nærmest en lokal kunstner, som vender tilbage til dét Nordsjælland han er fra. 
Mike stiller med et kompetent hold af musikere, som har fulgt ham tæt gennem mange 
år. Mike Tramp skuffer ikke, han leverer varen.

MIKE TRAMP & BAND OF BROTHERS 
FREDAG D. 2. AUGUST, KL. 17:30 - VIKINGESCENEN
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”Flyvende 
Toldbodburger”

Færgevej 1A
3600 Frederikssund
www.toldboden.nu
Telefon: 28 80 36 00

Email: toldboden@mail.com

Restaurant
Toldboden

Det er en af morgendagens stjerner på musikhimlen vi her har med at gøre.  
Tiger/Swan er et kontrolleret, stramt spillet og legende genrekaos, som  
bevæger sig igennem det elektroniske, funkede, rockede og poppede univers.  
Den akustiske guitar, bassen, synthesizerne og et funket groove er en stor del 
 af fundamentet musikalsk, mens det bliver tilsat gospel, rockguitarer, stærke  
melodier, skæve hooklines, samt et velplaceret los i r****, hvorefter det  
sendes ud over scenekanten, så du dårligt kan stå stille.

TIGER/SWAN
FREDAG D. 2. AUGUST, KL. 20:00 - VIKINGESCENEN

Sillebroen Shopping  
Nygade 1, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 00 07
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Der er lagt i ovnen til en festlig aften med Dizzy Mizz Lizzy på programmet. 
Den legendariske trio, bestående af Tim Christensen, Søren Friis-Larsen og Martin 
Nielsen, har gennem tiden fodret det danske publikum med et utal af hits som  
’’Waterline’’, ’’Love Is a Loser’s Game’’ og ’’Silverflame’’. Efter en lang pause udkom 
Dizzy Mizz Lizzy i 2016 med albummet ’’Forward In Reverse’’ som endnu en gang 
resulterede i hits som ’’I Would If I Could But I Can’t’’.  Tim Christensen udtaler 
på vegne af trioen: ”Vi var meget glade og taknemmelige for den respons, vi fik for 
albummet og vores koncerter, hvor publikum tog så godt imod vores nye sange. Det 
var et sandt energiboost til vores fornyede samarbejde,” afslører Tim Christensen og 
tilføjer, at eventyret dermed ikke sluttede ved den sidste koncert: ”Vi var stadig sultne 
og inspirerede, da turneen var forbi, og havde alle tre en stor lyst til at fortsætte de 
gode takter i studiet.” Der er ingen tvivl om at rockgruppen vil leve op til  
forventningerne med numre publikum kan synge med på. 

DIZZY MIZZ LIZZY
FREDAG D. 2. AUGUST, KL. 22:30 - VIKINGESCENEN

Bang Nielsen A/S er i gang med at udstykke 55 byggegrunde  
og opføre 54 rækkehuse på hhv. 121m2 og 101m2.

I løbet af 2019 færdiggøres sidste del af de meget populære  
rækkehuse, så skynd dig hvis du skal have et af disse.

Bangsbos typehuse bygges af kvalitetsmaterialer og i overensstemmelse  
med BR18, som sikrer et lavt energiforbrug.

Det er lige nu muligt at købe en byggegrund på Hyldeholmvej, hvor vi har 
11 parcelhusgrunde tilbage. Her kan du vælge at bygge selv eller købe et 

nøglefærdigt parcelhus hvor vores arkitekt tilretter efter jeres behov.
Er du klar over at når Kronprinsesse Marys bro åbner d. 28. september 2019 

tager turen til København kun 40 minutter.

SE MERE PÅ WWW.BANGSBO.NET

Total- og hovedentreprenør inden for alle former for byggeri:

Bang Nielsen A/S
Lyngerupvej 28
3630 Jægerspris

Tlf.: 47 52 20 02
E-mail: info@bang-nielsen.dk
Web: www.bang-nielsen.dk

”BANGSBO”
GERLEVS NYE BYDEL
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PROGRAM #TÆTPÅKUNSTNERNE
TORSDAG D. 1. AUGUST

TELTSCENEN: Kl. 13.00  Allan og underdrengene  
  (Børnekoncer t)
 Kl. 15.00  Daniel Jul
 Kl. 16.00  Nordkvist
 Kl. 18.45  Druedal Band
 Kl. 21.15  Langvad
 Kl. 23.45  Chr ist ian Slavensky

VIKINGESCENEN: Kl. 17.30  Sko/Torp
 Kl. 20.00  Bo Evers Band
 Kl. 22.30  Tina Dickow med band

Alle tider er cirkatider, så kom i god tid. 
Der tages forbehold for ændringer.

Konferencier, Vikingescenen: Henrik Ellyton. Humlehaven: Malene Roest

FREDAG D. 2. AUGUST

TELTSCENEN: Kl. 12.00  B.Loose
 Kl. 13.00  Gine Bryld
 Kl. 14.00  Workers in Songs
 Kl. 15.00  Rasmus Nelausen
 Kl. 16.00  Mandag Midnat
 Kl. 18.45  Jeppesen Solo
 Kl. 21.15  Any Colour You Like
 Kl. 23.45  Move Out

VIKINGESCENEN: Kl. 17.30  Mike Tramp & Band of Brothers
 Kl. 20.00  Tiger/Swan
 Kl. 22.30  Dizzy Mizz Liz zy

LØRDAG D. 3. AUGUST

TELTSCENEN: Kl. 12.00  Bente Kure og Leif Ernstsen
 Kl. 13.00  Verdensmænd
 Kl. 14.00  Telescope for the Blind
 Kl. 15.00  Rock Revival
 Kl. 16.00  Julie Avaldor f f Duo
 Kl. 18.45  Chicago Blues Cruise
 Kl. 21.15  Chicago Blues Cruise - EXTRA
 Kl. 23.45  Hits4You

VIKINGESCENEN: Kl. 17.30  Rasmus Walter
 Kl. 20.00 Folkeklubben
 Kl. 22.30  Østkyst Hust lers

FREDERIKSSUND FESTIVAL 2020
30. / 31. JULI / 1. AUGUST
SÆT ALLEREDE KRYDSET NU
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B.Loose er udsprunget af den nordsjællandske bluesscene i 
2010’erne og består af erfarne musikere fra forskellige blues- og 
jazzband. Med den bl.a. Beth Hart- og Etta James-inspirerede sanger 
Anne Gardø og den Chicago-inspirerede guitarist Klaus Dyrhauge i 
front, og med et groove leveret af den sammenspillede rytmegruppe 
Steen Digsmed (guitar), Ebbe Skeel (bas) og Jens Rude (trommer), 
spiller bandet en både nutidig og original blues med indlevelse og 
sjæl. Inspirationen kommer bl.a. fra Robert Johnson, Muddy Waters, 
T-Bone Walker, Eric Clapton, B. B. King, John Mayall, Gary Moore, 
Albert King, Etta James og Rolling Stones.

Gine Bryld er et veletableret udspil på de danske musikscener som 
soulfyldt og fængende sangerinde, komponist og musiker. Hun har 
skrevet musik en del år og har også virket som sangerinde i forskel-
lige bands med forskellige genrer, men de sidste år har hun haft fokus 
på egne kompositioner med guitaren eller klaveret som akkompag-
nement til hendes sprøde soulfyldte stemme. Musikken er primært 
Nordisk pop med soul’et eller en anelse rock’et kant i et energifyldt 
samspil med hendes eminente musikere.

Dansk Americana/Folkrock – Workers in Songs inviterer dig ind i 
et univers, hvor der står hjemmebrændt på natbordet, og hvor pigen 
for længst er skredet. De tager dig med på en tur gennem de bugtede 
landevejes op- og nedture og viser dig de smukke solnedgange, 
men også hvad der kan dø på vejen dertil. Workers in Songs udgav 
deres debutalbum For Grandpa i 2013, andet album That Glorious 
Masterpiece udkom i 2014, og ep’en Scrapbook i 2015. Bandet, 
der efterhånden har 200 koncerter på bagen, har ry for at være et 
medrivende liveband med en utrolig tilstedeværelse på scenen og en 
særlig evne til at spille, som om i morgen ikke eksisterer. 

B.LOOSE 
FREDAG, KL. 12:00 - HUMLEHAVEN

GINE BRYLD 
FREDAG, KL. 13:00 - HUMLEHAVEN

WORKERS IN SONGS 
FREDAG, KL. 14:00 - HUMLEHAVEN

Book på 

vvsplus.dk

Tilbud indenfor 24 timer

Book online 24/7

Montering helt
frem til kl. 20

”Helt fantastisk VVS service. 
Jeg kommer IKKE til at bruge 
andre VVS selskaber”
Claus Schiko

VVSPlus reklame Frederikssund festival.indd   1 14-03-2019   17:01:28
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Siden sommeren 2016 har den unge sangskriver, sanger og guitarist, 
Rasmus Nelausen været i gang med at slå sit navn fast på den danske 
musikscene. Musikken tager udgangspunkt i de følelser der ustand-
seligt vælter rundt i kroppen hos alle mennekser. Kærlighed, glæde, 
sorg og tvivl er blot nogle af emnerne du kan forvente når  
Rasmus Nelausen inviterer dig ind i sit indie/folkunivers, der træk-
ker tråde til både Donovan og Ben Howard. Kun bevæbnet med sin 
stemme og en guitar har han indtaget alt fra små caféscener til større 
spillesteder, spillet support for prominente danske kunstnere som 
Rasmus Walter og Nikolaj & Piloterne og haft spots på etablerede 
festivaler som Copenhagen Songwriters Festival og Tønder Festival. 

Når Mandag Midnat går på scenen er det med en blanding af noget 
velkendt og noget nyt. Velkendt i den forstand at de 5 medlemmer 
gennem årene og i deres musikalske opvækst har spillet sammen på 
kryds og tværs, men nyt i den forstand at de har kastet sig ud i det 
danske sprogunivers. Heldigvis er der blevet taget godt imod debut- 
pladen ”Blåt ingenting”. De melodiøse guitarriffs og rullende  
baslinier er en central del i Mandag Midnats lydunivers. Rundt om 
disse bygges en fyldig pop/rocklyd, der gerne krydres med synth- 
flader, hammond el. lign. Live stiller Mandag Midnat op i klassisk 
setup med vokal, el-guitar, akustisk guitar, bas, trommer, og  
harmonierne bredes ud med masser af kor.

Jørn Jeppesen – JEPPESEN – mest kendt er han for sit samarbejde 
med Kim Larsen, som han var manager for i næsten 20 år, samt 
desuden musiker i Kjukken. JEPPESEN er nu vendt tilbage til 
udgangspunktet som musiker, sanger og komponist og er begyndt at 
udgive sine dansksprogede sange. P.t. aktuel med singlerne ‘Aldrig 
Gå Alene og ’Til Dit Sted’. ’Aldrig Gå Alene’ har fået stor radio-air-
play. JEPPESEN udgiver sit endnu unavngivne debutalbum i sensom-
meren. Til Frederikssund Festival vil JEPPESEN alene med sin guitar 
præsentere sine sange i et helt akustisk univers. Han vil også spille et 
par udvalgte sange fra Kim Larsens sidste album ’Sange Fra Første 
Sal’. Et album som sønnen Hjalmer og Jørn Jeppesen indspillede 
sammen med Larsen og som udkom 30. marts i år.

RASMUS NELAUSEN 
FREDAG, KL. 15:00 - HUMLEHAVEN

MANDAG MIDNAT 
FREDAG, KL. 16:00 - HUMLEHAVEN

JEPPESEN SOLO 
FREDAG, KL. 18:45 - HUMLEHAVEN
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A Tribute To Pink Floyd – Any Colour You Like er et 9 mand stort 
orkester, bestående af musikere med vidt forskellig baggrund, men 
med passionen for Pink Floyd som fællesnævner.
Djævelen ligger, som bekendt, i detaljen - ikke mindst når man kaster 
sig over et legendarisk band som Pink Floyd. Månedsvis af hårdt 
arbejde ligger bag de mange valg, som har ført til den helt rigtige 
balance mellem den originale stemning fra studieindspilningerne til 
storheden fra de fantastiske liveperformances.

Move Out er et band der danner bro imellem “dansefest” og en sand 
koncertoplevelse. Move Out er fire drenge, der forstår at give den gas 
med velspillede cover-numre i mange forskellige stilarter. 
Spilleglæde, karisma og alsidighed er nøgleord, og om det er rock 
eller pop,  stille eller bombastisk, nyt eller gammelt, så kan det findes 
i deres repertoire.
“Vi glæder os utrolig meget til at vende tilbage til Frederikssund 
Festival efter den fantastiske oplevelse i 2018, og vi lover at give den 
max gas!”

ANY COLOUR YOU LIKE 
FREDAG, KL. 21:15 - HUMLEHAVEN

MOVE OUT 
FREDAG, KL. 23:45 - NATTELTETCURAIT – DIN IT-PARTNER

CURAit er et IT-konsulenthus, der design-
er, implementerer og vedligeholder dine 
IT-løsninger. Vi beskæftiger os med alt fra 
servere, backup og hosting til software- og 
hardwareløsninger. Har din virksomhed en 
teknisk problemstilling? Så er
vores konsulenter klar til at hjælpe – vi er 
uddannede, certificerede og har mange års 
erfaring inden for vores ITløsninger.

Har du en teknisk problemstilling? Kontakt os i dag!

   Værkstedsgården 14, 2620 Albertslund 
salg@curait.dk, tlf. 7022 3545

  www.curait.dk

Vi tilbyder løsninger hele vejen rundt om din IT:
•  IT-infrastruktur og datacenterløsninger  

– hosted eller on-premises
•  Netværksløsninger
•  IT-sikkerhed
•  Storage
•  Backup, replication og disaster recovery
•  Serviceaftaler og drift
•   En supportafdeling med uddannede og  

erfarne konsulenter

TANDLÆGERNE PÅ TORVET
FREDERIKSSUND APS
V. TANDLÆGE BIRGITTE ZEHNGRAFF POULSEN

ØSTERGADE 24, 3600 FREDERIKSSUND
TLF. 47 31 26 11
KONTAKT@TANDTORVET24.DK
WWW.TANDTORVET24.DK
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Siden debuten i 2001 med bandet Grand Avenue, har Rasmus Walter manifesteret 
sig som en kolos på den danske musikscene. I 2014 deltog han i TV2s seersucces 
Toppen Af Poppen, hvilket boostede hans popularitet yderligere.
 
Solokarrieren har indtil videre resulteret i 4 albums, det seneste – Himmelflugt  
– er fra 2016. Der er kommet 2 nye singler, begge på engelsk, og vi er blevet  
lovet, at der er mere på vej. 
 
Vi glæder os til at høre Rasmus og hans helt store festivalband  
spille på Vikingescenen.

RASMUS WALTER
LØRDAG D. 3. AUGUST, KL. 17:30 - VIKINGESCENEN

Husmer ApS   / Smedetoften 11b   / 3600 Frederikssund   / Tlf. 4731 0217   / Fax. 4731 0273

GlArmeSter AlufAcAder

SPAr penge og energi med
et vinduestjek!

energi rigtige løsninger
døre, Vinduer og facader

• Energiruder, vinduer og døre

• Forsikringsskader

• Glassalg, spejle og interiørglas

• Sikkerhedsglas

• Funktionsglas, lyd, sol og sikringsglas

• Alu facader

• Alu inddækninger

• Alu døre og vinduer

• Vinterhaver og glastage

• Service

energi 
rigtige

løsninger

døgnvagt

4731 0217

90
51
7

home 
Frederikssund/Jægerspris/Slangerup
v/Lars Wilkens 
frederikssund@home.dk
Tlf. 70 20 00 20

Vi gør en ekstra indsats 
- for en bedre service 
samt hurtigere salg!

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Frederikssund Festival er stolte over at kunne præsentere Folkeklubben, som er klar 
med et helt nyt album samt en stor Danmarksturné. 
 
Folkeklubben udkom d. 26. oktober 2018 med deres fjerde album ’’Sort Tulipan’’ 
bestående af 11 sange, der følger op på et i forvejen imponerende bagkatalog med hits 
som ’’Fedterøv’’ og ’’Danmarksfilm’’. Singlen ’’Men Ikke Endnu En Vinter’’ fra det 
nye album hører allerede til blandt de mest spillede sange i landets radioer. 
Bandet udtaler sig om hvad publikum kan forvente, når de indtager scenen:  
’’Det bliver et poetisk rockbrag af en aften! Med den nye plade er vi gået efter at  
udfordre vores identitet og lydbillede og vi glæder os til at bringe denne ambition 
videre ind på livescenen’’. 

Med Folkeklubben på scenen er der altså lagt op til en fed aften.

FOLKEKLUBBEN
LØRDAG D. 3. AUGUST, KL. 20:00 - VIKINGESCENEN
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Der bliver i dén grad sat gang i festen når den danske rapgruppe Østkyst Hustlers 
indtager Vikingescenen på Frederikssund Festival. 

Trioen bestående af Nikolaj Peyk, Bossy Bo og Jazzy H har gennem tiden leveret 
legendariske hits som “Hustlerstil” og “Han får for lidt” og selvom rapperne startede 
som gruppe for mere end 20 år siden, er energien stadig i top sammen med evnen til at 
få publikum op i højeste gear. 

I 1995, før bandet havde et navn, indspillede trioen en rap-radioføjeton, som var en 
78 minutter lang musikalsk roadmovie med arbejdstitlen Østkyst Hustlers.  
Den skulle da udgives på CD og blev en stor succes. Aviserne manglede nu et  
bandnavn samt albumtitel. Derved blev titlen “Verdens Længste Rap” og  
bandnavnet Østkyst Hustlers. 

ØSTKYST HUSTLERS
LØRDAG D. 3. AUGUST, KL. 20:00 - VIKINGESCENEN

FREDERIKSSUND FESTIVAL 2020
30. / 31. JULI / 1. AUGUST
SÆT ALLEREDE KRYDSET NU
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“Prototypen på sang, guitar og harmonika, kan De godt glemme alt 
om!” 
 I en verden, hvor medierne får os til at tro at dommedag er nær, står 
Bente og Leif stadig for et positivt livssyn uden at forfalde til hverken 
at blive lalleglade eller ligeglade. 
De leverer mere professionelle end nogensinde deres viseshow, hvor 
sange og melodier, vise ord og sprøde kommentarer afløser hinan-
den, og som en anmelder udtrykte det: “Det er ikke holdningsløse 
tidende!”.

Verdensmænd (Verdensmusik/Hiphop) handler om kærligheden til 
sydlandske rytmer, underholdende lyrik, energi og publikumskon-
takt. Verdensmænd er et udpræget liveband, der gennem intense 
og nærværende shows, serverer dansevenlige sange krydret med 
sofistikerede musikalske detaljer.
Kombinationen af genrer er unik for Verdensmænd og efter en 
koncert vil du altid stå tilbage med en følelse af glæde!

Hvis du tager 3 danskere, en tysker, en englænder og en irlænder 
og blander dem, hvad får du så? Svaret er den københavnske sekstet 
Telescope for the blind, som med en blanding af indie- og stadion- 
rock formår at lave deres helt egen unikke sound. Bandet vil med  
deres energi og spontane indfald skabe en festlig ramme for  
musikken i teltet.  
Snyd ikke dig selv for denne oplevelse.

BENTE KURE & LEIF ERNSTSEN 
LØRDAG, KL. 12:00 - HUMLEHAVEN

VERDENSMÆND 
LØRDAG, KL. 13:00 - HUMLEHAVEN

TELESCOPE FOR THE BLIND 
LØRDAG, KL. 14:00 - HUMLEHAVEN

Marbækvej 43 B • Frederikssund

Åbent alle
 ugens dage

 7-21

Købmand 
Frederik Madsen

... ligesom vi også får leveret 
fersk kød og fisk  

hver dag!

Masser af opskrifter og insipration. 
Se mere på rema1000.dk/madunivers

REMA 1000  
får leveret frisk  

frugt og grønt til 
butikkerne syv  

dage om  
ugen ...

9038 - 1x148,5x210 - Fredrikssund - U23.indd   1 31/05/2019   07.31



KALVØEN 1. - 2. - 3. AUGUST FREDERIKSSUND FESTIVAL 2019

39

Rock Revival elsker at spille Creedence Clearwater Revival og trykke 
den af foran et veloplagt publikum. Man får mulighed for at danse 
til – og synge med på – alle klassikerne fra dette fænomenale band 
med storhedstid fra 1968-72: Proud Mary, Who’ll Stop The Rain, 
Up Around The Bend, Down On The Corner, Bad Moon Rising, Hey 
Tonight og mange flere, bl.a. også senere sange skrevet af frontman-
den John Fogerty. Med stor respekt for originalen giver orkestret en 
overbevisende performance, som tilpasses det enkelte arrangement, 
hvad enten det er en mindre eller større fest, en klubscene eller en 
festival. Når musikken strømmer ud af højtalerne – strømmer folk ud 
på dansegulvet! Så glæd jer til et varmt og godt rockshow!

ROCK REVIVAL 
LØRDAG, KL. 15:00 - HUMLEHAVEN

Chicago Blues Cruise er et københavnsk storby blues band, der 
spiller dansevenlig blues for fuld udblæsning. 
Bandet som blev etableret i 1997, består af Per Steen Mortensen, 
Michael Meyer, Jakob Heiberg, Rune Winkel Josephsen og Jørgen 
Emerek der tilsammen udgør Chicago Blues Cruise. Gruppen har 
bl.a. spillet til Copenhagen Blues Festival, Lyngby Kulturnat og 
Swingin’Copenhagen.

CHICAGO BLUES CRUISE 
LØRDAG, KL. 18:45 og 21:15 - HUMLEHAVEN

Julie Avaldorff er en dansk sangerinde og sangskriver fra Ølstykke.  
Julie er på vej ud over stepperne med sigtekornet rettet mod dan-
skernes hjerter. Med sit eget take på singer/songwriter og pop/ 
countrygenren byder hun sit publikum ind i sit musikalske univers. 
Teksterne er inspireret af drømme, kærlighed og menneskerne 
tættest på hende selv. Hendes fokus er den ærlige og letforståelige 
tekst, og hun har et flair for den gode melodi, som er umulig ikke 
at nynne med på efter et splitsekund. I foråret 2018 udgav hun for 
første gang en EP i sit eget navn, og siden er det blevet til 2 singler 
i 2019. Til Frederikssund Festivalen tager hun sin guitarist Jacob 
Hansen med sig.

JULIE AVALDORFF DUO 
LØRDAG, KL. 16:00 - HUMLEHAVEN

SNAKE CITY HAPPYJAZZFESTIVAL 2019

   

  SNAKE CITY

Jazz
  

FESTIVAL

   

TORSDAG DEN 22. AUGUST 

   

- SØNDAG DEN 25. AUGUST

 
 

 

WWW.SNAKECITYJAZZFESTIVAL.DK2019

SLANGERUP BY PRÆSENTERERHA
PP

Y

INTERNATIONALE 
HOVEDNAVNE

KIM SJØGRENS ONEMAN 
SHOW I BIOGRAFEN

FREDAGSKONCERT MED 
KIM LARSENS MUSIK

BØRNE-JAZZ

MARKEDSDAG

JAM-SESSION

Hits4U leverer den fedeste musik og de største hits til festen, og der 
bliver ikke gået på kompromis med kvaliteten – der spilles kæmpe 
hits og helt store klassikere lige fra slut-70´erne og helt frem til i 
dag. Musikken bliver leveret med masser af energi, spilleglæde og 
godt humør. Festen rykker langt ud over scenekanten – repertoiret 
er bredt og der kan synges med på en parade af ørehængere fra de 
største danske og udenlandske kunstnere.
Der er garanti for fest, farver og livemusik…. og der bliver spillet 
masser af Hits4U!

HITS4YOU 
LØRDAG, KL. 23:45 - NATTELTET
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