Kølstrup Folkemusik præsenterer Jensen & Bugge & Dwight Lamb
Trioen spiller til koncert og bal på Nymarksskolen v. Rynkeby, Kerteminde
Lørdag 18. maj kl. 19.30-23, entre kr. 125,-. Unge under 18 år gratis.
Der kan købes øl og vand til rimelige priser. Kaffe og kage kan medbringes.

Dwight Lamb, Jensen & Bugges 5. Danmarksturné. 10.-19. maj 2019

Historien meget kort fortalt:
Kræn Jerup var den meste kendte vendsysselspillemand i
midten og slutningen af 1800tallet. Hans søn lærte al
musikken, men emigrerede til USA og lærte musikken
videre til barnebarnet Dwight. I Vendsyssel var der ikke
længere nogen til at spille musikken.
I Danmark har duoen Jensen & Bugge spillet sammen
siden 2001. Det var første år af deres konservatorietid
på Folkemusiklinjen i Odense. I alle 18 år har deres
hovedfokus ligget på arbejdet med den danske traditionelle musik direkte fra gamle spillefolk.
Via Anni Lehman på Tønder Festivalen fandt Mette og
Kristian frem til Dwight på prærien i Iowa, USA.
Det blev starten på et varmt venskab, og gennem de sidste
11år har duoen og Dwight arbejdet med det gamle Vendsysselrepertoire, hørt historierne og turnéret sammen. Og
tilbage i Danmark er musikken blev lært videre til nysgerrige, herboende spillemænd.
Indtil videre er det blevet til 20 turneer sammen med
Dwight i USA og nu står vi overfor den 5. i Danmark…
De tidligere turnéer herhjemme har blandt meget andet
budt på koncerter på Alsion i Sønderborg, Hofteatret i København, Tønder festival, Højbystævnet m.m. På den anden
side af Atlanten er der lavet tv-shows i South Dakota, spillet i danske emigrantbyer som Elk Horn og Viborg, spillet
på festivaler i hele Midtvesten og langs den amerikanske
vestkyst.
Kontakt: andkaer56@gmail.com eller
mobil 20411154

Dwight Lamb
- blev født 16. maj 1934 i Iowa, USA
- har været postbud
- har været borgmester i 4 perioder
- har vundet et utal af præmier i amerikanske
folkemusikkonkurrencer
- er traditionel violinspillemand med amerikansk
old-time musik
- er traditionel dansk spillemand på enradet
harmonika
- bliver besøgt af unge folkemusikere fra hele USA
- er i 2017 udnævnt til dansk rigsspillemand
- har i 2017 fået den prestigefyldte pris Bess Lomax
Hawes National Heritage Fellowship (inkl 20.000$)
Jensen & Bugge
- spillet sammen siden 2001
- vundet en Danish Music Award – folk i 2012
- nomineret til en Yamaward for verdens bedste
børnekoncert i 2016 (blev nr. 2 i publikumsprisen)
- er begge rigsspillemænd
Udgivelser:
Dwight Lamb, Jensen & Bugge live in Denmark 2001 (cd)
Dwight Lamb, Jensen & Bugge live in Denmark 2013 (cd)
Dwight Lamb’s Danish Tunes 2017 (nodebog)

