
I 2012 fik Christian Risgaard til opgave 
at komponere musik til et kirkespil på 
limfjordsøen Mors. Musikerne mødtes på 
Vestjyllands Højskole hvor musikken og 
kirkespillet blev monteret.

Musikken tog udgangspunkt i folketo-
nen med hovedvægt på den nordiske 
tone, med bla.a. hardingfele , men også 
med afstikkere til mellemøsten, klezmer 
og balkan.

Kirkespillet var tilknyttet en pilgrimsvan-
dring på Mors. En nyanlagt natursti 
rundt på øen, var inspirerende for sogne-
præsten fra Karby Sogn, og en naturvej-
leder, som var initiativtagere. Pilgrim 
– betyder i sin oprindelse  ‘en rejsende til 
fods’.

Kirkespillet blev opført i Velling Kirke, 
Karby Kirke og Nykøbing Mors Kirke.

I 2013 har VALFART igen spillet til en vel-
lykket og godt besøgt pilgrimsvandring  
i den smukke og unikke natur på Mors. 
Orkesteret har spillet koncerter, til events 
og  ‘on locations’ på ruten – Bjørneborg, 
Molermuseet, Ejerslev Havn, Ø. Jølby 
Forsamlingshus, Højris Slot.

I november går VALFART i studiet og 
indspiller den første CD.

Der er allerede nu bud efter orkesteret, 
som blandt andet skal til Norge.
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Nordisk folketone
Salmer i folketoner
Norsk inspireret Hardingfelemusik
Mellemøsten, balkan, klezmer
Nye viser og balader

VALFART



Valfart er:
Johanne Buus Andersen: Fløjte & vokal, 
musikstuderende, musikkonservatoriet Aarhus.
Birgit Løkke: percussion, santur, kantele m.m. 
Begyndte som percussionist 1989 i Savage 
Rose. Medvirker på CD-en  Moonchild. Har 
siden spillet i mange orkestre og teatersam-
menhænge. Har bla.a. spillet med Sven Ohrvik, 
Veslemøy Solberg,Inga Juzo, Marilyn Mazurs 
Percussion Paradise. Brazz Brothers- bla.a. 
Molde Jazzfestival, balletten Dødens Triumf 
m.m. Modtaget Sonnings  Musiklegat og tourneret 
i det meste af Europa.
Mette Kathrine Jensen: Harmonika, uddan-
net fra folkemusiklinien Odense Musikkon-
servatorium, spiller også med Kristian Bugge, 
Dwight Lamb og Zenobia. Har turneret i: 
Norge, Sverige, Finland, Færøerne, Island, 
Grønland, Letland, Tyskland, Polen, Italien, 
Holland, England, Skotland, Irland, Shetland, 
Canada, USA, Qatar, Indien og Sydkorea.
Christian Risgaard: Violin, hardingfele og 
bouzuki m.m. Uddannet musikpædagog fra 
Nord-jysk Musikkonservatorium og organist 
fra Vestervig Kirkemusikskole. Skriver og ar-
rangerer det meste af musikken til VALFART. 
Har siden 1972 levet af og med musikken. 
Spillet folkemusik – folk-rock, jazz, verdens-
musik, kammermusik og komponeret til Teatre, 
Randers Kammerorkester, strygekvartet, sym-
fonietta, to klavertrioer til Herning Stadstrio, kor-
værker, blæserkvintet, børnesange, art-music. 
Er organist ved fire landsbykirker i vestjylland 
(Fjaltring, Trans, Ramme & Dybe)

Kirker kan vælge mellem en koncert, eller en 
musikgudstjeneste, hvor VALFART også spiller 
til udvalgte salmer.

Kontakt: Christian Risgaard
chr.risgaard@gmail.com    
Mob: (45) 2947 2178
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