
Deltager betaling 100 kr . pr. dag  ( den enkelte deltager sørger selv for 

mad og drikke, som kan købes hos den lokale købmand eller bestilles/ 

købes i Forsamlingsgården )

Tilmelding til Festival sker ved at maile  til fredgerd7@gmail.com  
eller på  telefon 30233069
Betaling sker Fredag og Lørdag mellem kl. 8.00 og 10.00 på Toreby skole
Ved tilmelding på mail skrives:
Navn og adresse  + Hvilke dage man deltager.

Find vej til Toreby gamle skole: Gl. Landevej 13, 4891 Toreby L

Overnatning: Eget telt på sportspladsen ved skolen.

Arr: Toreby Landsby . Toreby Folkedansere og Højreby Spillemandslaug.      

Trioen JENSEN & BUGGE + HØIRUP har længe arbejdet med musik 
komponeret af Borcher Madsen og i forbindelse med festivalen udgiver de
en splinterny CD med Borcher Madsens musik som omdrejningspunkt! 
Samtidig udgives også en nodebog hvor de melodier vi kender fra Borcher
er samlet.

Mette Kathrine Jensen: harmonika
Morten Alfred Høirup: guitar
Kristian Bugge: violin

Velkommen til alle 

Festivalen er støttet af Kulturelt samråd, Kulturregion Storstrøm og 
kulturturismepuljen Guldborgsund. 

Lolland-Falster kalder til 

BORCHER MADSEN FESTIVAL 
For CD-release og 200 året for hans fødsel

18. til 21. juni 2015

 

1815 – 1897
Musikdirektør i Nykøbing F

CD og bog er udgivet med støtte fra Saugmann Bjerregårds Fond

mailto:fredgerd7@gmail.com


Borcher Madsen ville i 2015 være fyldt 200 år.

En spillemand hvis navn forekommer hyppigt i de gamle spillemandsbøger, 
er Borcher Madsen, født 1815 i Væggerløse. Han var søn af bødker og 
spillemand Mads Rasmussen og han blev en af Falsters dygtigste 
spillemænd og frodigste dansekomponister.  
Han begyndte at spille allerede som barn og han blev hjælpelærer i Bøtø, 
men da præsten gav ham valget mellem at tage eksamen og blive ved skolen 
eller dyrke violinen, valgte han det sidste. Borcher Madsen flyttede til 
Nykøbing og boede i Glahnstræde. Han havde mange elever og han spillede 
endnu, da han var 80. Han døde 1897.

Borcher Madsens søn, Marius Madsen, født 1855, var også spillemand. 
Allerede som 11 årig var han ude at spille sammen med sin far. Og Borcher 
Madsens datters Søn Vilhelm Hansen var også spillemand og musikdirektør 
og ligesom sin bedstefar komponerede han dansemusik.
Men det er fra musikdirektør og Borcher Madsens oldebarn Poul Werner 
Hansen – Poul Werner Vennits -  at Hans Ole Larsen, som var Højskolelærer 
på Marielyst Højskole i 1980'erne, og som selv var spillemand, har fået de 
fleste historier om  B. Madsen og hans familie. Poul Werner kendte jo 
historierne fra sin far som var Borcher Madsens barnebarn.

   

Torsdag d. 18.6.2015 på Marielyst Højskole 

Kl. 1900 – 20.00 Nodebog + Cd-release 
information om projekt, taler o.l.

Kl. 20.00 – 21.00 Cd’en præsenteres ved en koncert.                                     
Kl. 21.00 – 22.00 Vildspil / Buskspil                                                                   
Kl. 22.00              Festivalgæster kører til Toreby skole.                                     

Fredag d. 19.6. 2015 – Sted: Toreby Skole
kl.   8.00 – 10.00 Morgenmad (medbragt eller bestilt i forsamlingsgården)          
kl. 10.00 – 12.00 Workshop to-taktspols./ sønderhoning (Åke Persson m.fl)          
kl. 12.30 – 13.30 Frokost ( medbragt eller bestilt i forsamlingsgården )               
kl. 14.00 – 16.30 Udlæring af Falster melodier, herunder særlig gæst:                    

      Jamie Fox med oldtime polka.                                                             
kl. 16.30 – 18.00 Pause                                                                                            
kl. 18.00 – 20.00 Spisning i Forsamlingsgården ( bestilling- mad 100 kr. )           
kl. 20.00 – 22.00 Koncert med Jensen & Bugge + Høirup trio.                              
Efter 22.00 ”Fri leg og spil” enten fortsat på forsamlingsgården eller                     

     på Skolen.

   Lørdag d. 20.6. 2015 
    Kl.   8.00 – 10.00 Morgenmad ( medbragt eller bestilt i forsamlingsgården )

Kl. 10.00 – 12.00 Workshop med Kristian, Mette Kathrine og Morten Alfred     
Kl. 10.00 – 12.00 Dans fra Lolland og Falster Workshop ( Lokal instr.- Karin       

     og lokale spillem. )                                                                       
Kl. 12.30 – 13.30 Frokost ( medbragt eller bestilt i Forsamlingsgården )                
Kl. 14.00 – 17.30 Workshop m trioen (J&B+H) Flere melodier fra. falster og 

     sammenspil. (Pause efter  behov)                                                 
Kl. 14.00 – 17.30 Dans fra Lolland og Falster ( fortsat )                                         
Kl. 18.00 – 19.00 Aftensmad  ( medbragt eller bestilt i forsamlingsgården )           
Kl. 19.30 – 23.00 Bal med flere grupper. ( vildspil )                                                
Kl . 23.00 – ?       Vildspil og hygge.                                                                         

   Søndag. 21.6. 2015                                                       
     Kirkekoncert kl. 13.00 i Toreby Kirke og afrejse. 
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