
ARTIST TALKS · SHOWCASES · DEBATTER · FOTOUDSTILLINGER 
DEMOER · GREJ & GEAR · KONCERTARRANGØRER · STREAMING
VINYL · PRODUCERE · SANGSKRIVERE · MUSIKBIOGRAF · CD’ER  
BØGER · FOREDRAG · BÆRBART · MUSIKUDDANNELSER - M.M.
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Velkommen t i l 
Mus ic  Day s

Velkommen til første udgave af Music Days – 

musikkens nye mødested.  

Det er en stor fornøjelse at være blandt de 

første til at tage Odeon i brug og vi håber, sam-

men med husets faste folk, at have skabt for-

udsætningerne for, at de tre dages omfattende 

program kan folde sig ud på bedste vis. 

Music Days er jo både en udstilling man kan 

fordybe sig i – og en lang række talks, filmfore-

visninger, foredrag og showcases i løbet af de 

tre musikdage. Og så skal vi da ikke glemme 

det helt store show: Gaffa Prisen 2017, der 

finder sted lørdag aften i husets allerstørste sal 

og sendes direkte på DR3. 

For at give de enkelte programpunkter de 

bedst tænkelige rammer, foregår de i forskel-

lige rum rundt omkring i Odeon. Programmet 

kan nærstuderes her i hæftet - men vær op-

mærksom på, at der er begrænset med plads i 

rummene rundt omkring og at adgang finder 

sted efter først-til-mølle princippet. Derfor an-

befales det at man kommer i god tid, hvis der 

er noget man særligt gerne vil overvære. 

En stor tak til alle der har hjulpet med at 

gøre Music Days mulig – ikke mindst kunst-

nerne selv og deres bagland, der så stærkt har 

bakket op om projektet. Det fornemme line up 

af musik-personligheder vi kan præsentere her 

i allerførste udgave af Music Days, overstiger 

langt hvad vi havde håbet på og drømt om.

Vi GlæDER Os til at DElE nOGlE 
FantastiskE DaGE i ODEnsE MED jER!

ArrAngørerne Af Music DAys 2017

w w w . m u s i c d a y s . d k

w w w . f a c e b o o k . c o m / m u s i c d a y s d k / 

w w w . i n s t a g r a m . c o m / m u s i c d a y s d k

# m s 1 7  # m u s i c d a y s

B i l l e t s a l g  o g  m e r e  i n f o  f i n d e s  h e r :
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Ny  fes t i va l  tager 
musikelskere 
med backstage
I weekenden den 10.-12. marts fyldes det nye 

kongres- og kulturhus odeon I odense med 

musIkere, producere, sangskrIvere og andre 

aktører fra musIkkens verden, når festIvalen 

musIc days Indtager den fynske hovedstad.

ord: Sara EliSabEth NEdErgaard

DanMaRk ER RiG på musikfestivaler. Vi har alt fra Ros-

kilde Festival, smukfest, tinderbox, northside, Heartland 

og Musik i lejet til Fanø Free Folk, tønder Festival, samsø 

Festival og mange flere. Med Music Days opstår et nyt 

fænomen omkring den danske musikkultur: tre dage 

fyldt med musik på en måde, man ikke har prøvet det 

før i Danmark. Music Days kommer til at byde på artist 

talks, fotoudstillinger, demonstration af grej og gear, salg 

af vinyl, cd’er og musikbøger, musikbiograf, foredrag og 

tilstedeværelse af koncertarrangører, producere, sangs-

krivere, musikuddannelser og mange flere. Publikum 

får altså mulighed for at komme helt tæt på den danske 

musikbranche og få viden om alle de ting, man ikke kan 

høre på en plade. Blandt andet får musikelskere mu-

lighed for at smugkigge backstage, når kunstnere som 

Franz Beckerlee og kasper Eistrup tager lytterne med på 

en rejse gennem deres bagkatalog.

Music Days arrangeres af en gruppe af erfarne kræfter 

fra den danske musikbranche: Bo andersen (skan-

dinavian Booking Management), Poul Martin Bonde 

(smukfest og Dansk live) og Carl Erik Hesseldal (mes-

searrangør). Programgruppen har en håndfuld andre 

etablerede aktører fra musikbranchen tilknyttet. Music 

Days arrangeres med støtte fra blandt andet Odense 

kommune, Royal Unibrew og ticketmaster.

Som en del af en kæmpe ombygning af 
den gamle bykerne åbner ODEON den 
1. marts 2017. Stedet ligger et stenkast 
fra Odense Banegårdscenter og bliver 
blandt de største eventsteder i Oden-
se, med scene- og konferencefaciliteter, 
der blandt andet samler Syddansk Mu-
sikkonservatorium, Odense Teater og 
en koncertsal med op til 3.000 pladser 
under ét tag. Faciliteterne fordeler sig 
på 32.000 kvadratmeter og er fordelt 

på syv plan med sammenlagt fire sale 
og en femte mindre scene. Derudover 
huser ODEON et supermarked, under-
visningslokaler, restaurant, bar, mødelo-
kaler, kontorer, et ungdomskollegie og 
en parkeringskælder. 

Byggeriet er tegnet af arkitektstuen 
C.F. Møller og er sammensat af en ræk-
ke byhuse, der veksler i højde og står 
i harmoni med nabobygningerne. Visio-
nen er at skabe en miniby, da byhusene 

bliver forbundet af overdækkede gader, 
torve og pladser. I det gamle Græken-
land og Rom var ODEON en bygning, 
der blev brugt til sang, og poesikonkur-
rencer. I dag bruger man stadig beskri-
velsen ODEON om et koncerthus eller 
teater, hvilket passer perfekt til Odenses 
nye sted for konferencer, koncerter og 
teater. 

Fakta om oDEoN

a r t i k e l
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GaFFa HaR taGEt en snak 

med programredaktør Poul 

Martin Bonde om skabe 

Music Days – simpelthen fordi 

det manglede.

Hvorfor har i valgt at lave Music Days? 

– Helt basalt fordi vi syntes, det manglede. i en tid, 

hvor alt går hurtigere og hurtigere, manglede der et 

sted, hvor vi kunne få musikken i tale på en anden 

måde og have tid til at folde musikken ud med de her 

talks, som er hjertet i Music Days. På den måde kan 

folk komme helt tæt på musikbranchen og mærke, 

hvad det er for nogle historier, der følger med musik-

ken. Det er kernen. Og det projekt er en idé, der har 

rumsteret i mit baghoved i nogle år, men som for alvor 

fik trumf for nogle år siden, da jeg oplevede Bruce 

springsteen give en artist talk på musikfestivalen 

sXsW i texas. Han kom simpelthen ind og tryllebandt 

folk med sine historier om, hvad der driver ham som 

musiker. Den oplevelse satte turbo på at få det her 

projekt til at kunne lade sig gøre i Danmark, og så har 

vi været så heldige at få stor opbakning fra Odense og 

ODEOn, så det kunne blive en realitet.

Hvordan faldt valget på ODeOn i Odense?

– Vi har ledt meget efter stedet, og det er jo en dyr af-

fære at stable sådan et stort arrangement på benene. 

Odense kommune gav os en god aftale, for de vil jo 

gerne have noget godt indhold ind på det nye ODE-

On. Derudover giver det god mening at lægge Music 

Days i midten af landet, så man nemt kan komme til 

fra både øst og vest. 

Har i fået inspirationen fra lignende arrangementer  

i udlandet?

– Vi, der har startet Music Days, har alle rejst rundt på 

alskens brancheseminarer i mange år. Og der hører 

man aldrig så meget fra kunstnerne selv, det er mere 

branchefolk. så med Music Days har ideen været at 

lade kunstnerne komme først og lade den kreative 

del af branchen stå forrest. Og det har jeg ikke set 

andre steder, heller ikke i udlandet. litteraturen har jo 

Bogforum, hvor det er en meget heftig omgang med 

mange talks på samme tid. Vi har ønsket at præsentere 

nogle færre, men større indslag, hvor hver talk får god 

rum, og der ikke bliver problemer med eksempelvis at 

kunne høre eller se en talk. 

Bliver det mest en branchefestival, eller kan ”alminde-

lige mennesker” også få noget ud af det?

– Det håber jeg bestemt, de kan, for det er hele ud-

gangspunktet. Vi laver ikke Music Days for branchen, 

men for publikum. Her kan publikum komme tæt på 

den musik, de godt kan lide, eller måske lære noget 

nyt om musik, de ikke kender. 

Kommer der til at være livemusik?

– Det bærende i Music Days bliver artist talks, men 

mon ikke der dukker noget musik op hist og pist. Vi 

arbejder også på nogle musikalske tiltag, som vi ikke 

er endeligt klar med. Og så viser vi jo også musikfilm.

“ V i  v i l  lade  den  kreat i ve  de l  a f  branchen  s tå  for res t”

FRANZ BECKERLEE 
& KASPER EISTRUP
Mød Gasolin'-legenden og 
installationskunstneren 
Franz Beckerlee i samtale 
med sin yngre kollega 
og skæbnefælle Kasper 
Eistrup, tidligere frontfigur 
i Kashmir og i dag billed-
kunstner. 

billede: Jeppe Michael Jensen
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p r o g r a m 
oversigt

TEATERSALEN

Kl. 14:00  JESPER BINZER

Kl. 15:30  FRANZ BECKERLEE 

 & KASPER EISTRUP 

Kl. 17:00  POUL KREBS

KODA SCENEN

Kl. 14:30  NIELS SKOUSEN

Kl. 16:00  BEATLES FOR ALLE – PER WIUM

Kl. 17:30  ANNIKA AAKJÆR

BIOGRAFEN
 
Kl. 13:30  ROCKET BROTHERS

Kl. 15:15  BORN TO LOSE

Kl. 17:00 LEONARD COHEN: I´M YOUR MAN

LILLE SCENE

Kl. 13:15  PEARL JAM – HENRIK TUXEN

Kl. 14:30  JAKOB WINTHER

Kl. 16:00  NIKLAS SCHNEIDERMANN

Kl. 17:30  MUSIC CITIES 

SPIDSEN – SHOWCASES

PRÆSENTERES I SAMARBEJDE   
MED SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM

Kl. 13:00  MIA MARION  
Kl. 14:00  VESSELI  
 

ROYALTIES LIVE SESSIONS I SAMARBEJDE 
MED ROYAL BEER

Kl. 15:00  PRUNES  
Kl. 16:00  MOODY  
Kl. 17:00  Molina

TEATERSALEN

Kl. 12:00  FOLKEKLUBBEN

Kl. 13:30  JACOB DINESEN

Kl. 15:00  DIZZY MIZZ LIZZY

Kl. 16:30  TINA DICKOW

Kl. 18:00  BISSE

KODA SCENEN

Kl. 11.00 MADS LANGER

Kl. 12:30  LARS LILHOLT

Kl. 14:00  STEFFEN BRANDT

Kl. 15:30  KATINKA

Kl. 17:00  KASPER EISTRUP  
 & JASPER MORTENSEN

Kl. 18:15  MIT LIV MED VIN OG MUSIK  
 – JENS RØMER

BIOGRAFEN

Kl. 11:30  INTRO TALK OM OASIS  
 AF HENRIK TUXEN

Kl. 12:00  OASIS: SUPERSONIC

Kl. 15:00  MAGTENS KORRIDORER (TALK)

Kl. 16:00  STRIKKEKLUB PÅ ALUFÆLGE

Kl. 17:30  JØRGEN ANGEL (TALK)

LILLE SCENE

Kl. 11:30  CARPARK NORTH

Kl. 12:45  MORTEN RYGAARD

Kl. 14:00  DJBFA PANELDEBAT: KENDER DU  
 MUSIKKENS MULIGHEDER

Kl. 16:00  DJBFA PANELDEBAT:  
 KENDER DU DEN NYESTE MUSIK 
 TREND

SPIDSEN – SHOWCASES 

PRÆSENTERES I SAMARBEJDE   
MED SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM

Kl. 11:30  HOUSE OF AUGUST  
Kl. 14:00  ANNA SCHARLING  

ROYALTIES LIVE SESSIONS I SAMARBEJDE 
MED ROYAL BEER 

Kl. 15:00  Fugleflugten 

Kl. 16:00  Motorique 

Kl. 17:00  ticktock 

Kl. 18:00  SLAGTERIET VARMER OP  
 TIL GAFFA-PRISEN

TEATERSALEN

Kl. 11:30  SIMON KVAMM

Kl. 13:00  PEDE B & MADS KORSGAARD

Kl. 15:00  HUN SOLO

Kl. 16:30  PERNILLE ROSENDAHL  
 & KRISTINA HOLGERSEN

KODA SCENEN

Kl. 12:30  SONJA HALD & TELESTJERNEN

Kl. 14:00  SØREN RASTED

Kl. 15:30  JACOB GROTH

Kl. 17:00  KENNETH BAGER

BIOGRAFEN

Kl. 11:30  EIGHT DAYS A WEEK:  
 THE TOURING YEARS

Kl. 13:30  JAN POULSEN (TALK)

Kl. 16:00  STOOGES INTRO V. JAN POULSEN

Kl. 16.30   GIMME DANGER - STORY OF THE  

                 STOOGES

LILLE SCENE

Kl. 11:30  MUSIKBRANCHEN, BAG FACADEN  
 – MIKAEL HØJRIS

Kl. 13:00  MORTEN LARSEN

Kl. 14:30  FLEMMING RASMUSSEN

Kl. 16:00  DET BLIVER ET NEJ TAK HERFRA  
 – OLE ROSENSTAND SVIDT

SPIDSEN

PRÆSENTERES I SAMARBEJDE   
MED SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM 

Kl. 12:00  SLEEPLESS  
Kl. 13:00  NANNA SCHOU BAND

Kl. 14:00  JULIE MARIA

Kl. 15:30  BLACKBOXEFX (DEMO)

Kl. 17:00  BOB DYLAN I MODERNE TIDER  
 – HENRIK VESTERBERG

f r e d a g

l ø r d a g

s ø n d a g

OBS: FOR ALLE RUM GÆLDER DET AT DØRENE 
BLIVER LUKKET NÅR DE ENKELTE PROGRAMPUNK-
TER GÅR I GANG – OG AT RUMMET FYLDES EFTER 
FØRST-TIL-MØLLE PRINCIPPET.
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i mere end 70 år har jBl leveret professionelt lydudstyr til 
koncerthuse, teatre og lydstudier verden over, og jBl er det 
betroede valg for artister og lydteknikere. jBl står bag den 
professionelle lyd i det nybyggede Odeon, der er Odenses 
nye kongres – og kulturhus, og det er ligeledes jBl’s profes-
sionelle lydudstyr, der leverer lyden til Music Days’ populæ-
re artist talks, foredrag, showcases og paneldebatter.

På Music Days vil der være rig mulighed for at opleve 
jBl’s professionelle lyd, bluetooth højttalere og hovedtele-
foner samt high end ’luxury audio’ produkter. streaming af 

musik er tidens store trend, hvorfor der vil være stort fokus 
på bluetooth produkter hos jBl. Her vil der være mulighed 
for at lytte til jBl’s brede sortiment af populære og prisvin-
dende blutetooth højttalere og hovedtelefoner. Derudover 
tilbydes en lydoplevelse udover det sædvanlige, da der er 
mulighed for at opleve  high-end luxury audio med jBl og 
Mark levinson. 

i forbindelse med Music Days vil der ligeledes blive 
afholdt eksklusive beta test sessions i samarbejde med jBl.  

P o w e r e d  b y  J B L

d e n  g o d e  l y d
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FOLKEKLUBBEN
TEATERSALEN LØRDAG KL. 12:00

Galskab, dannelse, filosofi, litteratur og 
danske værdier – kom tæt på Dks hårdest 
turnerende trio, Folkeklubben.

MODerAtOr: Henrik Vesterberg, Politiken

BISSE
TEATERSALEN LØRDAG KL. 18:00

Bisse har på rekordtid markeret sig som én 
af det nye årtusindes mest interessante og 
søgende danske musikere. seks albumud-
givelser på to år understreger, at Bisse og 
band sprøjter sange ud. Hvor kommer alle 
disse sange fra? Hvordan skriver og indspil-
ler han en sang som ’tour de smackdown’ 
på få dage? Og er Bisse uden for scenen 
den samme ekstravagante personlighed 
som på den? Få svar på dette og meget 
mere, når simon staun sætter Bisse i stæv-
ne på Music Days.

MODerAtOr: simon staun, Fyens stiftti-
dende

HUN SOLO
TEATERSALEN SØNDAG KL. 15:00

koncertformatet HUn sOlO, som startede 
den 8. marts sidste år, har oplevet stor 
medvind og stor interesse siden da. Det er 
et konkret tiltag for at skabe mere synlig-
hed for kvinder i musikbranchen og inspi-
rere endnu flere til at gå musikkens vej. 
Men hvorfor er der overhovedet brug for 
et koncertformat, der udelukkende sætter 
fokus på kvinderne? Og hvorfor er solokon-
certen et omdrejningspunkt for HUn sOlO 
koncertformatet?

MODerAtOr: katrine nyland sørensen, 
indehaver af nyland kommunikation

CARPARK NORTH
LILLE SCENE LØRDAG KL: 11:30

Elektricitet og sammenhold. kom tæt på 
Carpark north, der stadig består af de 
samme tre musikere der dannede bandet 
tilbage i 1999. Carpark north er i 2017 klar 
med deres længe ventede femte album – 
og drager i løbet af året ud på deres første 
arena tour, med stop i nogle af landets 
største haller, inkl. Royal arena.

MODerAtOr: jesper nyborg
» Præsenteret i samarbejde med TAK ROCK

JACOB DINESEN
TEATERSALEN LØRDAG KL. 13:30

Med sit andet album – ’Brace against the 
storm’ - og en totalt udsolgt forårsturne, 
har jacob Dinesen markeret sig som et 
af de store nye navne i Dansk musik. 
GaFFa kaldte ham ”en mand med masser 
af potentiale” - og her får du chancen for 
at komme tæt på den 21-årige singer/
songwriter, der bl.a. fortæller om de søn-
derjyske rødder og om inspirationskilder 
og karrieredrømme. 

MODerAtOr: jesper nyborg, P4 Fyn

DIZZY MIZZ LIZZY
TEATERSALEN LØRDAG KL. 15:00

Dizzy Mizz lizzy er nu er kommet over på 
den anden side af pladen og den efterføl-
gende tur. Hvordan var det så? levede det 
op til forventningerne? Hvad har de lært? 
Hvad er anderledes end gamle dage etc. 
Der er mange spørgsmål og svarene sidder 
løst, når tim, Martin, søren – og søren er 
talk of the town i en lille times tid.

MODerAtOr: søren Rebbe, P4

FRANZ BECKERLEE
& KASPER EISTRUP 
TEATERSALEN FREDAG KL. 15:30

Mød Gasolin-legenden og installations-
kunstneren Franz Beckerlee, i samtale med 
sin yngre kollega og skæbnefælle kasper 
Eistrup, tidligere frontfigur i kashmir og i 
dag billedkunstner. 

MODerAtOr: Poul Martin Bonde

FLEMMING RASMUSSEN
LILLE SCENE SØNDAG KL. 14:30

Metallica, Gasolin´, Rainbow og alle de 
andre – rockmusik oplevet fra mixerpulten. 
kom tæt på en af det lille lands mest suc-
cesfulde producere, Flemming Rasmussen, 
der taler med Carsten Holm om sin karri-
ere, med udgangspunkt i nogle de store 
albums han har været med til at lave. 

MODerAtOr: Carsten Holm, P6 BEat

ANNIKA AAKJÆR 
KODA SCENEN FREDAG KL. 17:30

annika aakjær har over sine tre album med 
egne ord udviklet sig fra at skrive ”sange, 
som anmelderne og dansklærerne ville 
kunne lide” til at skabe personlige numre, 
som gerne må ramme bredt og dybt på 
samme måde, som Rasmus seebachs 
bedste sange kan. Og det har hun opnået 
– hun bliver i hvert fald tit opfordret til at 
spille ”skulder ved skulder” til folks bryllup-
per. Mød annika aakjær til en samtale om 
sangskrivning – og noget af alt det, hun 
ellers har gang i, for hun har også spillet 
teater, lavet podcasts, medvirket i DR’s jule-
kalender og meget, meget mere.

MODerAtOr: Ole Rosenstand svidt, GaFFa 

Artist
t a l k s

Herhjemme kan man opleve ar-
tist talks til Pecha Kucha-arran-
gementer, hvor en kunstner eller 
anden person med noget på 
hjerte får omkring fem minutter 
til at præsentere noget for pub-
likum. På sidste års Heartland 
Festival på Egeskov Slot på Fyn 
kunne man også opleve artist 
talks med blandt andre Brian 
Eno og performancekunstneren 
Marina Abramovic. 
 
En artist talk er en form for for-
mel præsentation af en kunst-
ners arbejde, hvor publikum får 
en introduktion og beskrivelser 
af værker. Undervejs fortæller 
kunstneren om, hvorfor og hvor-
dan han eller hun har produceret 
sine værker. På den måde får 
publikum en anden slags ind-
sigt i kunstnerens syn på egne 
værker. 

Når en musiker giver en artist 
talk, kan publikum få et indblik 
i arbejdsprocesser, få en måske 
ny lyrisk forståelse og høre om 
musikerens følelser og tanker 
omkring hans eller hendes vær-
ker. På den måde kan musikfans 
og andre få adgang til en dybere 
mening omkring musikken – må-
ske betyder din yndlingssætning 
i din yndlingssang noget helt an-
det, end du troede?

På Music Days 2017 gives der 
god tid til de enkelte artist talks, 
der hver vil vare mellem 45 – 60 
minutter. 

HVAD ER EN ARTIST TALK?
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JACOB GROTH
KODA SCENEN SØNDAG KL. 15:30

MUsiC FOR FilMs. Den internationale 
interesse for danske tv-serier og film, har 
også ført til stigende interesse for de kom-
ponister der leverer de særdeles skarpe 
soundtracks der er ned til at sætte stem-
ningen. Her kan du møde en af genrens 
danske mestre, der vil fortælle både om 
sin personlige karriere og om hvad det er 
musikken gør for billederne.

MODerAtOr: julie lindegaard, P4 Fyn

JAKOB WINTHER 
LILLE SCENE FREDAG KL. 14:30

Den 26-årige producer jakob Winther 
er manden bag pulten i Vibe Factory på 
nørrebro, og arbejder i stigende grad i 
legendariske abbey Road. i samtale med 
Henrik tuxen fortæller jakob om sine 
visioner og idéer. Hør også lydeksempler 
på jakobs arbejde med sværvægtere som 
lukas Graham, thomas Helmig og scarlet 
Pleasure, og nye talenter som Chinah, the 
Entrepeneurs og Palace Winther.

MODerAtOr: Henrik tuxen, GaFFa

JULIE MARIA
SPIDSEN SØNDAG KL. 14:00

julie Maria er klar med ny musik efter et 
par års stilhed. Hun har netop udgivet sing-
len ’sangene’ der sætter scenen for hendes 
kommende album. ”En sang der handler 
om at vende tilbage. til sig selv. Og til 
dem og det vi elsker. Om en verden fuld af 
musik, sange der venter på at blive skrevet 
og en himmel der er evig.” Mød julie Maria 
til en snak om hendes sange og historierne 
bag dem, med et par levende eksempler 
undervejs. 

MODerAtOr: Marie louise Dam-
gaard-Fuglsang, Big tiny Massive

KATINKA
KODA SCENEN LØRDAG KL. 15:30

Fra dagbog til album. tag med på rejsen 
gennem kreativitetens kringlede stier, når 
albumaktuelle katinka tager dig med på en 
fortælling om, hvordan dagbogsnoter og 
en ukulele kan forvandles til et poetisk og 
ærligt album. Producer og guitarist simon 
ask deltager også i samtalen og giver ind-
blik i, hvordan han fra hjemmestudiet på 
nørrebro i københavn arbejder med tanker 
og melodi, tilsætter elkdel, støvsuger og en 
masse håndværk. 

MODerAtOr: julie lindegaard, DR P4

JESPER BINZER
TEATERSALEN FREDAG KL. 14:00

”Det skal nok blive aldeles uuuude-mær-
ket Odense, når D-a-Ds frontfigur jesper 
Binzer her deler rock´n´roll anekdoter og 
skæve historier fra et langt liv på lande-
vejen.”

MODerAtOr: jesper nyborg, P4 Fyn
» Præsenteret i samarbejde med TAK ROCK

FILOSOFISK TALKSHOW MED 
KASPER EISTRUP OG JASPER 
MORTENSEN
KODA SCENEN LØRDAG KL. 17:00

Hvordan lægger man en 25 år lang og suc-
cesfuld musikkarriere bag sig, for at hellige 
sig noget så usikkert og ensomt som en 
karriere som billedkunstner? Mød musiker 
og billedkunstner kasper Eistrup i et kunst-
filosofisk talkshow med højskoleforstander 
og debattør jasper Mortensen.

MODerAtOr: jasper Mortensen

JØRGEN ANGEL
BIOGRAFEN LØRDAG KL. 17:30

Musikjournalisten Henrik tuxen taler med 
den legendariske rockfotograf jørgen 
angel om hvordan han endte på en sex-
club i istedgade med alice Cooper, hvorfor 
jimmy Page er så glad for jørgens billeder, 
hvordan hans berømte nøgenbillede af 
kim larsen kom i kassen og meget mere fra 
rockens gyldne dage. alle historierne bliver 
selvfølgelig rigt illustreret med billeder på 
storskærm.

MODerAtOr: Henrik tuxen, GaFFa

X-TRA: JAN POULSEN & 
BLACKBOXEFX
SPIDSEN SØNDAG KL. 15:30
& ODEON 1 SAL # 105, ALLE DAGE

De sidste to tilføjelser til Music Days-pro-
grammet er en talk med forfatteren jan 
Poulsen, der søndag kl. 13:30 snakker med 
journalist jesper nyborg under overskriften 
”David Bowie: starman 1947 – 2016”. De tre 
folk bag BlackBoxEfx kalder selv deres fælles 
firma for en legeplads hvor de kan udfolde 
alle de nye muligheder teknologierne giver 
os som designere, komponister og nørder. 
Mød dem på spidsen søndag kl. 15:30 og i 
#105 på første sal alle dage.

LARS LILHOLT
KODA SCENEN LØRDAG KL. 12:30

When i’m sixty-Four. livemanden lilholt er 
på turné igen, igen. Mød ham sådan cirka 
midtvejs på turen, nogle timer inden kon-
cert i svendborg og tre dage før hans 64 
års fødselsdag.

lars lilholt om livet på landevejen den-
gang og nu. Om loveless og lyse nætter. 
Og om at skulle skrive til efteråret. ”Med 
mindre shaka ringer”. 

MODerAtOr: søren Rebbe, P4

MAGTENS KORRIDORER
BIOGRAFEN LØRDAG KL. 15:00

’strikkeklub på alufælge’, hedder filmen 
om Magtens korridorer. Den kan du se i 
Music Days biografen – og så kan du møde 
bandet selv, til en snak med Henrik Vester-
berg om livet, døden, kolde øl og alt det 
indimellem. 

MODerAtOr: Henrik Vesterberg, Politiken

KENNETH BAGER
KODA SCENEN SØNDAG KL. 17:00

kenneth Bager. ikke bare en af landets 
mest legendariske Djs - men er også kendt 
som a&R, kreativ direktør, radiochef, pro-
ducer, club ejer, festivalarrangør, sangskri-
ver, videoinstruktør, skribent, studievært, 
marketing geni, pladeselskabsejer, sound 
designer, mode mogul, og space cadet. 
kenneth Bager snakker med jesper nyborg 
om det hele og om alt det med småt!

MODerAtOr: jesper nyborg, P4 Fyn

MORTEN LARSEN
LILLE SCENE SØNDAG KL. 13:00

Med udstillingen ’time’, har fotograf Mor-
ten larsen kreeret en samling gigantiske 
fotostater til Music Days. i samtale med 
journalist Henrik tuxen, fortæller Morten 
historierne bag billeder af ikoner som lars 
Ulrich og iggy Pop, om nikolaj nørlund i 
dametøj og korsfæstelse af jens Unmack, 
til tidens gryende rockstjerner som Baby in 
Vain og Electric Elephants.

MODerAtOr: Henrik tuxen, GaFFa
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MORTEN RYGAARD
LILLE SCENE LØRDAG KL. 12:45

Fotograf Morten Rygaard har vundet flere 
internationale priser for sine billeder og 
er officiel ambassadør for såvel nikon som 
Epson. se hans billeder, og mød ham i sam-
tale med Henrik tuxen og få blandt andet 
historier bag talrige GaFFa-forsider, og 
de mange andre musik-ikoner Morten har 
fotograferet i sin imponerende karriere.

MODerAtOr: Henrik tuxen, GaFFa

NIELS SKOUSEN
KODA SCENEN FREDAG KL. 14:30

som halvdelen af skousen & ingemann 
var han i 1971 med til at lave et af dansk 
musikhistories helt store albums ’Herfra 
hvor vi står’. Og her mere end 40 år efter er 
han stadig lige skarp som sangskriver, hvad 
man kunne høre på sidste års ’Hvem er du 
som kommer imod mig?’ Mød niels skou-
sen i en samtale om hans efterhånden fem 
årtier som rejsende i musik.

MODerAtOr: Henrik Queitsch, Ekstra 
Bladet

SIMON KVAMM
TEATERSALEN SØNDAG KL. 11:30

Med ’Vandmand’ står simon kvamm for 
første gang frem som solist i eget navn. 
i samtale med journalist Henrik tuxen 
kommer du tættere på ’Vandmand’, simon, 
og hans mange andre ansigter, fra tV-ko-
mikeren, samarbejdet med Peter sommer i 
De Eneste to, og som frontmand i nephew, 
der sikrede ham det store gennembrud, for 
snart 15 år siden.

MODerAtOr: Henrik tuxen, GaFFa

TINA DICKOW
TEATERSALEN LØRDAG KL. 16:30

kristi himmelfartsdag 2001 sang tina Dick-
ow Dylans ’Don’t think twice, it’s alright’ 
ved en hyldestkoncert på Christiania i 
anledning af legendens 60 års fødselsdag. 
Det glemmer radioværten søren Rebbe 
aldrig! 16 år, 10 albums og et ukendt antal 
koncerter senere mødes Dickow og Rebbe 
til en snak om dén dag. Og tiden derefter. 
Om livet og karrieren so far - og den bog, 
tina er ved at skrive om emnet.

MODerAtOr: søren Rebbe, P4

SONJA HALD & TELESTJERNEN
KODA SCENEN SØNDAG KL. 12:30

Mød jonas Dahl og Rasmus Mørup - sangs-
krivere, frontfigurer og chefideologer i de 
to outlaw-orkestre sonja Hald og telestjer-
nen og begge bosiddende i det kulturelle 
powerhouse Flyfabrikken, beliggende i 
downtown Fly. sonja Hald har deres andet 
album ’klæk’ på gaden lige op til Music 
Days, mens seneste udspil fra telestjernen 
er ’Folkeskoletider’ fra 2016.

MODerAtOr: Henrik Vesterberg, Politiken

STEFFEN BRANDT
KODA SCENEN LØRDAG KL. 14:00

livet, døden og kærligheden og sangene 
–  en samtale om rockpoesi og litteratur 
med steffen Brandt, ved jesper Hougaard 
larsen.

MODerAtOr: jesper Hougaard larsen

SØREN RASTED
KODA SCENEN SØNDAG KL. 14:00

Hittets anatomi – med søren Rasted. En 
af landets internationalt mest succesfulde 
sangskrivere fortæller om sit arbejde, 
om nogle af hans største successer - og 
om hvad det egentlig vil sige at ha et hit. 
Undervejs vil denne virkelige pop-ekspert 
også dissekere et af tidens største interna-
tionale hits – og give publikum en klar for-
nemmelse af, hvilke elementer der egentlig 
kræves for at lave et sådant.

MODerAtOr: Martin Folmann, kODa

NIKLAS SCHNEIDERMANN
LILLE SCENE FREDAG KL. 16:00

niklas schneidermann fra Magtens kor-
ridorer er gået solo i fritiden. Og han mener 
det seriøst. Carsten Holm tager en snak 
med ham omkring fordelene og ulemperne 
ved at være etableret rockstjerne som en 
stor del af Rockcirkus Mk, når man beslut-
ter sig for at ville ud og vise sig selv frem, 
ganske alene i projektørens afslørende lys. 
Og er det befordrende for kreativiteten, 
når man pludselig selv skal til at slæbe gear 
igen? Og hvorfor skal han pludselig synge 
så højt ude i offentligheden? Og. Måske gir 
han en sang eller to. Hvis Carsten tør.

MODerAtOr: Carsten Holm, P6 BEat

PEDE B & MADS KORSGAARD
TEATERSALEN SØNDAG KL. 13:00

Oplev sammenstødet mellem den nyeste 
psykologiske kreativitetsforskning og 
freestylerap og få et kig “under hjelmen” 
på den kreative proces, mens den udspiller 
sig i dette unikke samarbejde mellem den 
kendte rapmusiker Pede B og psykologen 
Mads korsgaard.

PERNILLE ROSENDAHL & KRISTINA 
HOLGERSEN
TEATERSALEN SØNDAG KL. 16:30

samtale med sangerne og sangskriverne 
Pernille Rosendahl & kristina Holgersen om 
tro, håb, kærlighed – og musik og politik. 
Rosendahl & Holgersen har aldrig gået af 
vejen for kunstneriske udfordringer og 
eksperimenter. Derudover har de begge 
en meget entreprenant tilgang til deres 
musikalske karrierer, hvor de gerne ”gør 
tingene selv.”

MODerAtOr: katrine nyland sørensen, 
indehaver af nyland kommunikation

POUL KREBS
TEATERSALEN FREDAG KL. 17:00

studiekuller! Poul krebs har udgivet mere 
end tyve albums igennem karrieren – og 
til september kommer der et nyt. Ganske 
godt gået af en musiker, der egentlig hader 
at være i studiet. Hør ham fortælle om 
hvordan det nye album er blevet til – og 
om indspilninger på gamle badehoteller, 
hos Bob Dylans kapelmester i austin, i 
Daniel lanoirs kingsway i new Orleans, 
blandt rårygende reggaemusikere i Viby og 
i et af verdens bedste studier i los angeles. 

MODerAtOr. simon staun, Fyens stift- 
tidende

Artist
t a l k s
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BOB DYLAN I MODERNE TIDER – 
HENRIK VESTERBERG
SPIDSEN SØNDAG KL. 17:00

’Modern times’ fra 2006 er et af Bob Dylans 
stærkeste album overhovedet. Henrik 
Vesterbergs foredrag af samme navn er 
Bob Dylan for viderekomne. Vi forudsætter 
historierne om Dylan som folk-poet og 
psykedelisk beatprofet i 1960’erne, coun-
try-singer/songwriter, rockmastodont og 
jesusrocker i 1970’erne og 80’erne, som 
bekendte. i stedet leger vi med tanken: 
hvordan lyder historien om Bob Dylan, hvis 
han debuterede som 52-årig med album-
met ’World Gone Wrong’ i 1993?

En fortælling om de seneste 25 år i Bob 
Dylans karriere, en periode der er mindst 
lige så afvekslende, fuld af modsætninger 
som de første år. Vi kommer også ind på 
Dylans meget voldsomme statusskifte i 
offentligheden i de år, på litteraturen og 
den særlige fankultur, der omgiver ham.

MIT LIV MED VIN OG MUSIK 
– JENS RØMER
KODA SCENEN LØRDAG KL. 18:15

Et intenst og spændende foredrag med for-
fatteren jens Rømer om hans to helt store 
passioner: Vin og musik.

jens Rømer er højaktuel med sin debutbog 
’Mit liv med vin og musik’, som netop er 
udkommet på Musikforlaget Olafssongs. 
Foredragsarrangementet spiller på flere 
oplevelser og sanser: Vin, mad, musik, fort-
ællinger om personlige oplevelser, økologi 
og biodynamik - og rejser til en række 
vinproducenter i Frankrig. alt sammen led-
saget af betagende billeder, videoer, musik, 
og selvfølgelig smagsprøver.

MUSIKBRANCHEN - BAG FACADEN – 
MIKAEL HØJRIS
LILLE SCENE SØNDAG KL. 11:30

Mikael Højris, konsulent i Dansk Musiker 
Forbund tager tilhørerne med ind bag  
facaden i musikbranchen.

- hvad skal der til for skabe sig en karriere i 
musikbranchen?

- kan man leve af at spille musik?

- hvad laver musikere når de ikke står på 
scenen?

- hvad laver en manager?

- har musikerne brug for pladeselskaber? 
kan de ikke bare udgive selv?

… disse og mange andre emner vil blive 
berørt i denne ’branche-talk’ der også kom-
mer til at berøre kODa, nCB, Gramex og 
komponisters og musikeres rettigheder.

PEARL JAM – HENRIK TUXEN
LILLE SCENE FREDAG KL. 13:15

Henrik tuxen er musikjournalist for især 
GaFFa gennem mere end 20 år og tid-
ligere professionel bassist i rockbandet 
the sharing Patrol. i 1996 mødte han 
første gang Pearl jam, da han var roadie 
for deres opvarmningsband, og det blev 
begyndelsen på et mangeårigt venskab. 
Efter ulykken på Roskilde Festival i 2000 
hjalp tuxen Pearl jam med at tage kon-
takt til flere af ofrenes familier, og ud af 
sorgbearbejdelsen opstod nye venskaber. 
alt dette har tuxen beskrevet i den yderst 
personlige bog ’the More You need – the 
less You Get’, en kraftigt udvidet, opdateret 
og omskrevet revision af den 12 år gamle, 
meget roste ’i Pearl jams Fodspor’

MODerAtOr: Ole Rosenstand svidt, GaFFa

MUSIC CITIES – JESPER MARDAHL 
(PROMUS) & KAREN SOFIE (BRAK)
LILLE SCENE FREDAG KL. 17:30

nordiske musikbyer – sådan arbejder Ber-
gen og aarhus med musikken som ”motor” 
for udvikling.

igennem de to musiknetværksplatforme, 
Brak i Bergen og Promus i aarhus, arbejder 
to af nordens såkaldte ”second-cities” med 
musikken som et væsentligt element for 
udviklingen af bl.a. musikken som erhverv, 
styrket fokus på talentudvikling, samt sam-
arbejde på tværs af andre kreative miljøer.

Mød karen sofie sørensen, leder af musik-
netværksplatformen Brak i Bergen, og 
jesper Mardahl, leder af musiknetværks-
platformen, Promus og initiativtager til 
Music City aarhus.

BEATLES FOR ALLE -  PER WIUM
KODA SCENEN FREDAG KL. 16:00

Musikjournalist Per Wium fortæller under-
holdende om the Beatles og deres musik.

Denne gang med særligt fokus på album-
met ’sgt. Peppers lonely Hearts Club Band’, 
der har 50-års-jubilæum i år.

Per Wium dykker ned i hvad der var det 
helt særlige ved the Beatles og deres musi-
kalske udvikling.

Per Wium er forfatter til bogen ’BEatlEs 
FOR allE - en introduktion til gruppens 
musik’ (som kom i ny, udvidet udgave i 
2015).

DET BLIVER ET NEJ TAK HERFRA
LILLE SCENE SØNDAG KL. 16:00

Ole Rosenstand svidt har siden 1997 
været tilknyttet GaFFa, og siden 2011 
været ansat som webredaktør. Han er også 
romanforfatter, og hans to erhverv mødes 
i den satiriske krimi ’Det Bliver Et nej tak 
Herfra’ inspireret af virkelige begivenheder, 
problemstillinger og personer fra den 
danske musikbranche. Hør ham fortælle 
om bogen og de reaktioner, han har fået 
på den – blandt andet fra nogle af dem, 
der ufrivilligt har leveret inspiration til den. 
Og hør om, hvordan har han det med at 
satirisere over sine egne kolleger, venner 
og samarbejdspartnere.

MODerAtOr: Henrik tuxen, GaFFa
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BORN TO LOSE 
BIOGRAFEN FREDAG 
KL. 15:15 (80 minutter)

’Born to lose’ er et 
portræt af Danmarks 
mest hårdnakkede, men 
samtidig godhjertede 
syrerocker, der hellere 
vil ryge en bønne med 
vennerne end at mænge 
sig med det gode sel-
skab. Og det var ikke kun 

musikbranchens hårde kerne, der tabte kæben, men i 
særdeleshed også bandet selv da spids nøgenhat vandt 
prisen som årets live-navn til Danish Music awards, og 
fem langhårede musikere med hang til svampe og god 
marok stod på scenen og spurgte publikum: ”Er der 
overhovedet nogen der ved, hvem fanden vi er?”

» Præsenteret i samarbejde med OFF – Odense Film 
Festival

OASIS: 
SUPERSONIC
BIOGRAFEN LØRDAG 
KL. 11:30 (122 minutter)

Oasis på det nærmeste 
ejede midt-90ernes 
med de fanden-i-vold- 
ske stridshaner i fokus, 
brødrene liam & noel 
Gallagher. De ultimative 
arbejder- klasse-drenge 
gik fra bunden til stjer-

nerne på rekordtid, i et kaos af druk, sto er og skan-
daler. opskriften var noels enkle og fængende sange, 
og liams abede, og perfekt tunede rockstemme, der 
leverede ordene til masserne. supersonic er en fasci- 
nerende og hæsblæsende, men også emotionel og 
melankolsk film. intro talk af Henrik tuxen, GaFFa

» Præsenteret i samarbejde med iMusic

EIGHT DAYS A WEEK: 
THE TOURING YEARS
BIOGRAFEN SØNDAG 
KL. 11:30 (100 minutter)

Følg the Beatles’ tourliv 
fra deres tidlige karriere 
i 1962 i Cavern Club i 
liverpool og frem til 
deres sidste koncert i 
Candlestick Park i san 
Fancisco i 1966. 

» Præsenteret i samarbej-
de med iMusic

ROCKET BROTHERS
BIOGRAFEN FREDAG 
KL. 13:30 (87 minutter)

i fire år fulgte kasper tor-
sting et af Danmarks stør-
ste rockbands, kashmir, på 
nærmeste hold. Med for-
sangeren kasper Eistrup 
i fokus følger vi bandets 
hårde kamp mod tomhe-
den efter succesen med 
albummet- ’the Good 

life’, og den efterfølgende angst for ikke at kunne indfri 
egne såvel som omverdenens forventninger. Vi er med 
bandet i studiet, bag scenen og på turné. Vi oplever 
dem råt for usødet, når de skændes i frustration, når 
de arbejder intenst med musikken, og når de bare er 
glade drengerøve. Vi følger dem, mens deres seneste 
album, ’Zitilites’, langsomt tager form.

» Præsenteret i samarbejde med OFF – Odense Film 
Festival

LEONARD COHEN: 
I’M YOUR MAN
BIOGRAFEN SØNDAG KL. 
15:00  (99 minutter)

Få et indblik i den legenda-
riske sangers liv og lange 
karriere fortalt dels af man-
den selv,  men også af nogle 
af de fantastiske musikere 
der i løbet af filmen fortol-
ker Cohens største værker; 
antony, jarvis Cocker, Rufus 

Wainwright, nick Cave og mange flere.

» Præsenteret i samarbejde med OFF – Odense Film 
Festival

STRIKKEKLUB PÅ 
ALUFÆLGE
BIOGRAFEN LØRDAG 
KL: 15:00 (59 minutter)

Bag den pudsige titel ’strik-
keklub på alufælge’ gemmer 
sig en dokumentarfilm om 
et af dette årtusindes mest 
usandsynlige danske rock-
succeser. Rockbandet Mag-
tens korridorer var aldrig 
tænkt som et ambitiøst 

projekt, men fandt pludselig sig selv ride på en bølge 
af succes og blev på meget kort tid kastet fra hobby-
musikken ud i et rigtigt rockstjerneliv. ’strikkeklub på 
alufælge’ er et kærligt-humoristisk portræt af et band, 
som pludselig skal kombinere familie- og arbejdsliv 
med det tidskrævende liv på landevejen, i øvelokalet 
og pladestudiet.

» Præsenteret af Haaning Christensen

som noget nyt flytter musikshowet GaFFa-Prisen til 
Odense i 2017. showet er tidligere blevet holdt på 
Bremen teater i københavn, men flytter nu til ODEOn 
i Odense, hvor den stjernespækkede prisoverrækkelse 
bliver en del af Music Days 2017.

Grunden til, at GaFFa-Prisen flytter fra københavn 
til Odense er, at der længe har været et ønske om mere 
plads og bedre synlighed til prisen. samtidig har Odense 
gjort sig særdeles bemærket med tinderbox-festivalen 
og har de seneste år generelt markeret sig som et sted, 
der kan løfte de helt store kulturbegivenheder. 

GaFFa-Prisen blev uddelt første gang i 1991, og siden 
2010 har der været afholdt et liveshow på Bremen teater 
med mange uforglemmelige øjeblikke og store musi-

kalske opdagelser. kendskab, ambitioner og produktion 
er vokset, og når GaFFa-Prisen afholdes lørdag den 11. 
marts, vil knap 2.000 publikummer kunne overvære 
prisuddelingen live, hvilket er tre gange flere end tidli-
gere. scene- og produktionsforhold bliver optimale i det 
spritnye ODEOn for et show, hvor alle artister spiller live, 
og hvor musikken skal kunne opleves både i salen og 
hjemme i sofaen.

Hvem der skal modtage priserne for udgivelser og 
præstationer i året 2016, afgøres som altid af GaFFas 
læsere, og afstemningen er i fuld gang. Blandt de optræ-
dende til showet er Mew, kellermensch, katinka, simon 
kvamm og aksglæde, og flere vil blive offentliggjort 
løbende.

GAFFA-Prisen

EXTRA:
SE OGSÅ FILMEN  
OM THE STOOGES
BIOGRAFEN SØNDAG 
KL 16:00 (xx minutter)

”Gimme Danger – story of 
the stooges” er jim jar-
musch´ meget roste doku-
mentarfilm om bandet the 
stooges, hvor iggy Pop var 
forsanger. Forfatteren jan 
Poulsen introducerer filmen 

i biografen, søndag kl. 16, efterfulgt af selve filmen

» Filmen introduceres af Jan Poulsen

Billetter til showet kan købes på 
odeonodense.dk eller ticketmaster.dk
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DJBFA PRÆSENTERER 
TO PANELDEBATTER
PRO MUSICA (ODENSE KONCERT-
HUS) LØRDAG KL. 14:00

ArrAngør: komponistforeningen 
DjBFa / komponister og sangskrivere

DjBFa / komponister og sangskrivere 
er landets største forening for profes-
sionelle komponister og sangskrivere 
inden for den rytmiske musik - med 
flere end 1700 komponister og sangs-
krivere.

KenDer Du MusiKKens MuLigHeDer?
Din stemme bliver afgørende. Deltag 
i live folkeafstemning om musikkens 
værdi på Music Days. Og prøv, om du 
kan ændre eksperternes holdninger!
Musik kan forbedre vores indlæringsev-
ne og vores sundhed. Men hvorfor har 
vi så alligevel svært ved at prioritere 
musikken i skoleundervisningen og på 
vores hospitaler? Vi sætter politikere, 
forskere og undervisere på “pinebæn-
ken” - for at få svar på, hvad musikken 
kan …og hvorfor samfundet åbenbart 
alligevel vil gå glip af mulighederne. 
Og vi tester, om du kan ændre eksper-
ternes holdninger.
Vi gennemfører live “folkeafstemning” 
om musikkens værdi. Din stemme bli-
ver afgørende! 

Vi krydrer naturligvis også med musik 
og tester dit sangtalent.

LILLE SCENE LØRDAG KL. 16:30
KenDer Du Den nyeste MusiKtrenD?

tør du musiknørde? Har du prøvet den 
nyeste trend i dansk musik? Det rumler 
nemlig i den danske musikmuld.

Fra frække youtube-musikvideoer til 
festivaler og internationale gennem-
brud. Den danske folkemusik har fået 
ny lyd og hiver flere og flere unge til 
sig. 
kender du lyden? Oplev en time, hvor 
vi går bag om den nye trend, og hvor-
dan den i al hemmelighed er ved at 
skabe en ny nordisk succes. 
Førende musikjournalister, folkemusi-
kere og festivalledere hiver dig ind i en 
ny musikverden - og vi stiller det farlige 
spørgsmål: kan en succes forblive 
hemmelig? 
Vi krydrer naturligvis med musik og 
udfordrer musikøret.

P A N E L
D E B AT T E R

Royalties er et ambitiøst og skræddersyet 
forløb for fremadstormende talenter, 

som vil præge den danske musikbranche i fremtiden. seks 
deltagere fra årets hold har slået sig sammen om at skabe 
Royalties live sessions, hvor de vil præsentere seks af de 
mest ekstraordinære navne fra det danske vækstlag i et 
helt nyt format.

Her får du lov til at komme helt tæt på nye kunstnere og 
få indblik i deres arbejde og tanker i forbindelse med at 
skabe deres materiale, som har potentialet til at blive det 
næste store på den danske musikscene. inden hver kon-
cert vil der være en kort snak med kunstneren, hvorefter 
de vil præsentere deres musik live på scenen. 
i dette unikke format bliver publikum ikke kun præsen-
teret for musikken men kommer også tæt på individerne 
bag i en og samme oplevelse.

SHOWCASES 
SPIDSEN FREDAG KL. 13:00 – 14:30
SPIDSEN LØRDAG KL. 11:30 – 13:00
SPIDSEN SØNDAG KL. 12:00 – 13:30

syddansk Musikkonservatorium præsen-
terer i samarbejde med Music Days, en 
perlerække af bud på hvad deres elever har 
at byde på. Det sker på showcase scenen 
spidsen både fredag, lørdag og søndag.

ROYALTIES LIVE SESSIONS 
SPIDSEN FREDAG 15:00 – 18:00
SPIDSEN LØRDAG 15:00 – 18:00

FREDAG:
KL. 13:00 Mia Marion
KL. 14:00 Vesseli

LØRDAG: 
KL. 11:30 House of August
KL. 12:30 Anna Scharling

SØNDAG:
KL. 12:00 Sleepless
KL. 13:00 Nanna Schou Band

FREDAG
KL 15:00 PRUNES
KL 16:00 MOODY
KL 17:00 Molina
 

LØRDAG:
KL 15:00 Fugleflugten
KL 16:00 Motorique
KL 17:00 ticktock

 s h o w c a s e s

rOyALties LiVe sessiOns  
-i samarbejde med royal Beer.

sHOWcAses PrÆsenteret - i samarbejde 
med syddansk Musik Konservatorium.



FRA STOR 
DANSK BY
TIL DANSK 
STORBY
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