Pressemeddelelse
Nye toner over Præstø Fjord
I weekenden d. 14.–15.–16. august 2009 afholdes, for første gang, eventet
med det klangfulde navn: ”Musik over Præstø Fjord” se www.folkemusik.com .
Det nye musik-event, eller Spilletræf, som arrangørerne kalder det, udspiller
sig i de fantastisk smukke rammer på det gamle Bredeshave gods, midt
mellem skov og fjord. Det Nordiske Spille-, Danse-, Synge-Træf har allerede
fået stor bevågenhed fra flere fronter og støttes blandt andre af Region
Sjælland og Nordisk Kulturfond, Næstved Kommune, UngTrad samt Musik og
Ungdom og forventes at blive velbesøgt. Den store interesse skyldes bl.a. de
mange nye tiltag som gøres med ”Musik over Præstø Fjord”.
Ved åbningsceremonien fredag 14. august kl. 19.00 synges sangen
’Musik over Præstø Fjord’, tekst og melodi af Tappernøjekunstneren
Søren Korshøj. Derefter kåres ”Årets Regionsspillemand Sjælland
2009”. Formålet med prisen ’Årets Regionsspillemand Sjælland’ er at
anerkende en indsats, der bidrager til at folkemusikken -dansen og sangen i Region Sjælland udøves / udvikles. Prisen er en pris man
tildeles og ikke en pris man vinder. Alle kan være med til at indstille
kandidater til den fornemme titel frem til d. 30. juli via
www.folkemusik.com .I første uge af august kan alle Regions
Sjællands borgere gå ind på hjemmesiden og stemme på én ud af tre
nominerede kandidater. Regionspolitiker Henning Fougt kommer og
holder tale og overrækker prisen. Prisen er udformet af Næstved
kunstneren Martin Richard Olsen.
Weekendens flotte musikprogram byder på en helt ny kombination af
moderne nordisk folk, samt gedin spillemandsmusik med tilhørende dans,
koblet med visesang ved flerstemmige kor, som ved både kendte og mindre
kendte ”singer songwriters”. Lørdag afholdes workshops for de børn eller
voksne som gerne vil lærer et par melodier på deres musikinstrument, eller
lære et par dansetrin. Der er også workshops for de øvede og i øvrigt er der
handi(cap)dans. Der er sangleg for de yngre børn og hoppepude til de mindste.
Overnatning foregår i telt eller campingvogn tæt ved skov og naturlegeplads.
Mad og drikke kan købes på træfpladsen. Man kan melde sig som frivillig og
komme gratis ind. Der kan købes billetter til hele weekenden eller til en enkelt
dag. Pris for hele weekenden: 260 kr. i forsalg. Unge mellem 15-25 år, halv
pris. Børn u. 15 har gratis adgang ifølge med voksen, også til workshops.
Billetter kan også købes ved indgangen fra Smidstrupvej på Sjællandsleden fra
fredag d. 14. august kl. 18.00. Træffet foregår den 14.-16. august på Marjatta
Bredeshave, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje. Billetter og program kan ses
på hjemmesiden: www.folkemusik.com
Velkommen til en weekend i det grønne med musik, sang og dans ved Præstøs
smukke fjord!

