Information om

Værløse Folkemusikanter

Hvem er vi ?
Værløse Folkemusikanter er en spillemandsgruppe med hjemsted i Værløse. Gruppen består af 20 spilleglade
musikanter. Ud over dansk og svensk spillemandsmusik spiller vi folkemusik fra en lang række europæiske
lande, klezmermusik og musik til squaredance og tango.
Vi spiller både til dans og koncerter, herunder til musikgudstjenester. Vores musik er oftest arrangeret, og vi
spiller udelukkende akustisk musik, altså uden forstærkere. Når der spilles til dans for et publikum, der ikke er
dansevant, giver vi instruktion i lettere danse.
Værløse Folkemusikanter har medvirket ved talrige arrangementer i lokalsamfundet, udendørs såvel som
indendørs og spiller regelmæssigt for lokale dansere. Gruppen har endvidere arrangeret en række
folkemusikstævner og koncerter i Værløse og er således en af de livgivende vækster i det lokale kulturelle
landskab. Gruppen har i øvrigt ofte deltaget i spillearrangementer på Sjælland sammen med andre
spillemandsgrupper og dansegrupper, ligesom gruppen både i Danmark og i Sverige har deltaget i store
spillemandsstævner, der er blevet radiotransmitteret. Gruppen har haft koncertarrangementer i Ungarn og
Catalonien i Sydfrankrig og har igennem årene flere gange indspillet musikken på bånd og CD.

Hvilke engagementer påtager vi os ?
Værløse Folkemusikanter har stor erfaring med at spille til store og mindre festarrangementer både i
virksomheder, i institutioner, i butikscentre og til private fester. Vores livsbekræftende musik skaber en god og
munter stemning. Ved dansearrangementer giver vi instruktion i lettere folkedanse, og selv om deltagerne ikke
er dansevante i denne danseform, er entusiasmen stor og deltagerne morer sig åbenlyst. Er der børn blandt
deltagerne, spiller vi også børnedanse. I forbindelse med engagementer kan vi også spille lyttemusik under
spisningen.
Vi kan således tilbyde både at spille lyttemusik og dansemusik. Vi er åbne overfor særlige ønsker. Honoraret
aftales individuelt og antallet af folkemusikanter tilpasses det enkelte engagement.

Hvordan kontaktes vi ?
Værløse Folkemusikanter kan kontaktes på:
E-mail: vaerloesefolkemusikanter@vaerloesefolkemusikanter.dk
E-mail: johncederberg@mail.dk, John Cederberg (formand), Løvbakken 9, 3520 Farum,
telf. 4495 8511.
Yderligere informationer kan indhentes på Værløse Folkemusikanters hjemmeside:
www.vaerloesefolkemusikanter.dk. Her findes også oplysninger om køb af vores seneste CD.
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