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OPLEV 66 UNIKKE, MUSISKE SPRING UD OVER SCENEKANTEN, 

NÅR AFSÆT FESTIVAL 2022 BYDER INDENFOR PÅ TAPPERIET 

Til MGK SJÆLLANDS ÅRLIGE SOMMER· OG 

AFGANGSKONCERTER. 

GLÆD DIG TIL 4 DAGES REJSE MOD FREMTIDEN Til LYDEN AF 

RYTMISKE VILD· OG PLETSKUD.NÅR DEN UNGDOMSKULTURELLE 

FORFRONT SØRGER FOR STÆRKE FESTIVAL-VIBES. LÆKKER 

MAD. FERNISERING OG HELT VILDT MEGET MUSIK. 



Anni Li 
Kroppen bliver revet med af dansende rytmer, der trækker tydelige 

tråde til latinamerikansk solskin. Anni Li stråler langt væk af god 
poppet energi, men med melankolske undertoner bag facaden. 

Hendes tværkulturelle udtryk bærer præg af hendes opvækst, hvor 
mødet mellem kulturer var en naturlig del af tilværelsen. Bakket op 

af sit orkester er der lagt på bålet til en festlig omgang!

Jeg er Aron.

Jeg spiller musik som er jazz og funk inspireret.


Simpel og lækker musik.

Kom og tag et lyt.

Hej mit navn er Ask og jeg er en drummerboy. 
Sammen med nogle af mine venner har jeg lavet 

et stykke instrumental musik, som vi synes er 
sjovt at spille og har hygget os med at kreere . 

Der kommer til at være en masse forskellige 

lyde, nogle fede grooves og jeg spiller også ret 
hurtigt en gang imellem. Jeg håber det er 

næsten ligeså sjovt at lytte til som det er at 
spille. Asger spiller bas, Lucas spiller guitar og 

Rane drejer på knapper på sin vildt fede 
maskine: “Maskinen".

Alex Cannon 
Fløjl for ørene og silke til sindet. Med varm Brasiliensk rytmik, 
og melankolsk, men forførende melodik, sættes scenen for at 
kunne lægge hjernen i blød, men også ideelt til vin og en god 

snak, det er taffelmusik man ville lytte til uden at kede sig. 
Samba, bossa og lidt nordisk jazz er opskriften til en behagelig 

afvigelse fra den enten stressende eller monotone hverdag.



ASTA er totalt på udebane, når hun står på scenen og synger 
sine egne sange i deres helt rå udgaver. Teksterne udstråler 
frustration og utilfredshed over samfundet og menneskets 

skyggesider. ASTA er træt at magtliderlige personer, der ikke 
kan holde fingrene for sig selv, og frustreret over, hvor svært det 

er at leve i nuet, når alle har så pokkers travlt.

August Gråfelt 
Jeg forsøger efter bedste evne at beskrive de indre og ydre 

kampe, som man oplever i en tumultfyldt tid præget af 
meningsløs krig og underspillede følelser.

Coermann/Kvist 
Når Bertram Kvist tager saxofonen om halsen og Theis Coermann 

sætter sig bag trommerne er det med en klar agenda. Missionen er at 
trække lytteren ind i et lydlandskab malet med de kolde nordiske 
farver, og indrammet af jazzens intensitet og gnistrende uforud-

sigelighed. Fælles for deres originale kompositioner er en søgen efter 
kompleksitet med minimalistiske melodier som samlingspunkt.



Vær klar når dansende Eemil Kay endnu en gang rammer 
Tapperiets scene, fredag den 10. Juni, kl. 16:30. Du skal være 

indstillet på en spektakulært fest, når Eemils energi og 
performance når ud over scenekanten, og river publikummet 
med i hans drivende show. Sammen med sit band, kommer 
Eemil Kay til at brage igennem det store anlæg med en stil af 

R&B og Hip-Hop.

Creature 
Du står på en sten midt i en lille å. Du hører 
den klukkende lyd af vandet som risler roligt 

under dig. Du indånder den friske luft. 

Du stikker dine bare fødder ned i vandet. 

Pludselig tager strømmen til, vandet stiger 
og åen forvandler sig til en stærk flod. 

Strømmen tager dig. Du har ingen magt. 
Vandet presser dig ned og du kan ikke få 
luft. Du er lige ved at drukne, da du endelig får kæmpet dig hen til bredden. 


Du går op af floden og ånder lettet op. Du lever.

Delff er en ung elektronisk artist med fokus på hårdtslående 
EDM, og et mere aggresivt lydbillede. 


Med alt fra Tearout, Futureriddim, Brostep, Hyperpop og Trap 
beats, er intet off the table for Delff’s produktioner. 


Delff begyndte at producere sin egen musik da han var 18 år, da 
han opdagede den amerikanske festival- og klubscene for 

dubstep, og lignende elektronisk musik.

Daniel Ravnebjergs musik har den musikalske 
æstetik i højsædet, når han respektløst blander de 

generer som folk har elsket hver for sig. 

Med rødder i blues, rock og country, kombinerer 
Daniel sprøde guitarriffs med catchy melodifraser 
og tager lytteren med i et lyrisk rum, som berører 

livets store og små problematikker.



Emil-Alexanders musik er bedst beskrevet som at træde ind i 
et stemningsfyldt univers, hvor popmusikkens normer bliver 

udfordret med fyldige grooves, smagfulde melodier og en bred 
harmonisk palette.

Elias Olin 
Med tankevækkende, følsomme tekster tager musikken 

lytteren med gennem et nænsomt lydbillede som jeg åbner 
døren til et stille rum med plads til at ånde og tænke. 


Sangene tager afsæt i virkeligheden og har som deres eneste 
formål at fortælle en stille men ærlig historie.

Elkadmiri 
Jeg har haft et opgør med mig selv. Træt af at 
være en pæn pige der synger lækker RNB. Nu 

fortæller jeg om magt og afmagt - forventninger 
og frustrationer - hverdagen og dens 

forudsigelighed - kedsomhed. På mit værelse har 
jeg hængt et skilt op. 


“Pas på med at være en artig pige”. 

Det har været mit afsæt til at skabe og skrive. Jeg 
er lægger og sej. Og lidt nervøs. Og lidt usikker. 

Men hvem gir egentlig en fuck?

Gejst er gymnasievenskabet som ikke vil dø. 

Det er historier om dagen derpå, om romancer og 

deres begrænsninger. 

Det er fotogen rock, det er pop og det er skåret 

skarpt



G I V S K O V 
Åbner en verden af sårbar ængstelse, om det fortabte og det 
usandsynlige. Mød Milles performance omringet af svævende 

synthesizers og mange følelser. En rå sammensætning af kantet 
frustration udtrykt i skrøbelige rammer at tyl. Musikken er som 

blomsterkrans af bjørneklo, smukt og farligt. Hvad sker der med 
dem, der taber det hele på jorden, men rejser sig i musikken

Grums er improviseret, instrumentalt lofi hip hop. 

Skabt af scenen og omgivelserne.

Grace 
A playful instrumental mixture of trap beats and tasty guitar riffs 
with Grace on guitar and Jonathan as DJ. The music is energetic 
and easy to bob your head to with fat 808s and a somewhat lofi 

sound

Honningbolden og kompagniet vil give dig

et brag af en fest på kun 10 minutter!



Harald Florian tilgodeser med sin musik det nysgerrige 
pophjerte, når han håndplukker sine yndlingselementer fra den 
danske popkultur, og skaber et tidsløst og universelt lydbillede, 

der smeltes sammen med alvorlige fortolkninger af livets 
evindelige banaliteter. 


Dét er essensen - dét er Harald Florian

Helena Desire trækker dig ind i et ekspressivt glimmer-pop 
univers, som leger med grænserne for hvad en kvindelig 
popmusiker er og ikke er. 

Stærk, blottet og ærlig, bevæger hun sig rundt på scenen. 

Hun viser sin generation at det er okay at stå ud og skabe sig, 
men henvender sig samtidig med en lethed til de store følelser, 
som man kan stå med her i livet.

Illum and the Cosmic Sleepwalkers 
Funk, groove og BAS er hvad du får, når The Cosmic Sleepwalkers 

overtager scenen. Med Funk-Kirsten 4600 i førertrøjen bliver du 
ledt fra langsom funk, hvor du føler den helt ned til knæene, til 

hurtig disco-dasco, hvor du føler den helt op til loftet.

Himlens Solitudevej er mere end 
bare en sidegade i indre København. 

Teknisk og støjpræget prog-rock 
udgør kernen i bandets lyd, hvor 

tunge temaer som savn, længsel og 
fortvivlelse giver kakofonien en 

følelsesmæssig dybde.



13:30 - 14:00 Kaffe og kage til alle elever Terrassen

14:00 - 14:30 Victor Heegaard Steen Store Scene

14:40 - 14:50 G I V S K O V Foyeren

15:00 - 15:10 Kristos Caféen

15.20 - 15:30 Anni Li Store Scene

15:40 - 15:50 Harald Florian Foyeren

16:00 - 16:10 Jonathan Bertelsen Caféen

16:40 - 16:50 ASTA Foyeren

17:00 - 17:20 Yanna/Aske Caféen

17:30 - 18:00 Ask Store Scene

18:00 - 19:00 Aftensmad til alle elever Terrassen

19:00 - 19:30 LUCCA Foyeren

19:40 - 19:50 Alex Cannon Caféen

20:20 - 20:50 TØNNER Store Scene

21:00 - 21:10 Syrlig Rosea Caféen

21:20 - 21:30 Tekstur Foyeren

21:40 - 22:10 Jens-Peter Store Scene

AFSÆT FESTIVAL TORSDAG 9/6



14:00 - 14:30 Kaffe og kage til alle elever Terrassen

14:30 - 14:40 Daniel Ravnebjerg Store Scene

14:50 - 15:00 Søg Fred Caféen

15:10 - 15:20 Oliver Hingel Foyeren

15.30 - 15:40 Gejst Store Scene

15:50 - 16:00 Grums Caféen

16:30 - 16:40 Eemil Kay Store Scene

16:50 - 17:00 Magnus Christensen Caféen

17:10 - 17:20 Thor Winther Foyeren

17:30 - 18:00 Bjarke Mathiasen Den Gule Hal

18:00 - 19:00 Aftensmad til alle elever Terrassen

19:00 - 19:10 Helena Desire Store Scene

19:20 - 19:30 Elias Olin Caféen

19:40 - 19:50 Honningbolden Foyeren

20:00 - 20:30 Elkadmiri Store Scene

20:40 - 21:00 Coermann/Kvist Caféen

21:10 - 21:20 Mathea Århus Foyeren

21:30 - 22:00 maththegamergirl Store Scene
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13:20 - 13:50 Kaffe og kage til alle elever Terrassen

13:50 - 14:20 Creature Store Scene

14:30 - 14:40 Laurits Foyeren

14:50 - 15:00 Sylvester Caféen

15.10 - 15:20 Noras have Store Scene

15:50 - 16:00 Louis Caféen

16:10 - 16:40 Proxima Centauri Store Scene

17:10 - 17:20 Lasse og uvenner Caféen

17:30 - 18:00 Julie Lyskjær Store Scene

18:00 - 19:00 Aftensmad til alle elever Terrassen

19:00 - 19:10 Aron Caféen

19:20 - 19:40 Mel’s Room Store Scene

19:50 - 20:00 Emil-Alexander Foyeren

20:30 - 21:00 Lunamila Store Scene

21:10 - 21:20 Terkel Korremann Foyeren

21:30 - 22:00 Rane Den Gule Hal
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12:30 - 13:30 Frokost til alle elever Terrassen

13:30 - 14:00 Magnus Wiinblad Foyeren

14:10 - 14:20 Delff Store Scene

14:30 - 14:40 Magnus Kirkeby Martinson Caféen

15.10 - 15:20 LIVA Store Scene

15:30 - 15:40 August Gråfelt Caféen

15:50 - 16:00 Illum and the Cosmic Sleepwalkers Caféen

16:10 - 16:40 Himlens Solitudevej Store Scene

16:50 - 17:00 Valdemar Laumann Caféen

17:10 - 17:20 Grace Foyeren

17:30 - 18:00 Lidt Om Mig Store Scene

18:00 - 19:00 Aftensmad til alle elever Terrassen
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Kristos er en mand, der har dybe 
rødder i det græske, med stor 

inspiration fra nutidens USA og hvordan 
Europas metropol-slumliv påvirker 

musikkens kerne og energi.

Jens-Peter 

Det Pede AKA. 

Den halv-fede… - og Hanni

Sanger og sangskriver, Jonathan Bertelsen, skruer op for 
fløden, når han indtager scenen med sit charmerende smil og 
en guitar under armen. Jonathans sange handler om følelser, 

kærlighedsrejser og kærlighedsfantasier. Hans lyrik er billedelig 
og fuld af naturelementer og med sin bløde vokal, farverige 
akkorder og catchy melodier, drager han lytteren ind og får 

dem til at drømme sig med på rejsen.

Med sin klare stemme og fængende danske tekster 
tager Julie Lyskjær dig med på en søgende rejse. 
Vi skal op og flyve på træk med de vilde svaner, og 

vi skal helt ned i dybet til de fluorescerende 
vandmænd, som mennesker aldrig ser. 


Sammen med sit band undersøger hun grænsen 
mellem skrøbelighed og vildskab – det 

kontrollerede og dét, vi ikke helt kan styre. 
Musikken bevæger sig mellem stille folk og 

larmende rock, altid bundet sammen af stærke 
melodier.



LIVA føler sig draget af de ufortalte emner. Med hendes personlige 
tekster kommer du til at høre alt fra ubehagelige tanker, til en historie 
du ikke havde forventet. Hun drager inspiration fra den brede genre 
af Kpop, og hvis du har glæde af at se hende live, kommer du til at 
blive båret gennem hele dit følelsesregister af hendes fortryllende 

vokal. 

Lidt Om Mig 

Jeg løber vil du løbe med jeg synger vil du synge med jeg 
larmer vil du larme med jeg spiller pop men også lidt rock. 


mine sange handler lidt om mig

lidt om at savne

lidt om at miste


Det her er Lidt Om Mig.

Lasse og uvenner 
Fire gutter og en tøs begynder at bære grej op på scenen, 

mens bartenderen skænker øl fra hanen til mig og mine venner. 
Sprød musik har gennemsyret tapperiets murer, idet en helt 

speciel følelse trænger gennem min krop op til lige netop 
denne koncert. Stemningen er lunefuld, men noget stikker 

under. Er denne optræden det, som den udgiver sig for at være 
eller ligger der mere bag presseteksten?

Louis 
Den 21-årige Louis Winckelmann vil til årets Afsæt debutere 
som artist og sangskriver. Med sine egne sange, på en rejse 

der kun lige er begyndt, bliver helt nye ting afprøvet på 
scenen. Med Louis’ musik skabes der en sjælfuld, dybfølt og 

‘vibey’ stemning i rummet. Et rum hvor musikken lader sig 
tage sin tid og hvor den ikke høres, men mærkes.



LUCCA 

Mit navn er LUCCA. 

Jeg spiller på kød og frugt. 

Jeg drømmer og skriver tekster på dansk. 

Jeg optager lyde, sampler dem, og skriver tekster der 
handler om, at jeg ikke altid er sjov og leg. 

Jeg drømmer om den perfekte fersken og om at lege 
mig igennem de mørke ting. 

Jeg glæder mig til at dele det med dig.

Lunamila 

Lunamila tager dig med på en rejse gennem 
melankolske, ærlige og intime følelser. 


Det dansksprogede univers fyldes op af fortællinger 
om at miste sig selv i kærlighedsrelationer, men 

samtidigt hersker en spirituel tro på, at alting sker af 
en grund. Denne tro ligger som en undertone, der 

væver sig ind og ud mellem den tunge bas og 
melodiske synthesizer

Magnus Christensen og hans kvartet lukker døren op til et 
lydunivers, der rummer skæve klange og frække melodier. 

Med inspiration fra både funk, neo-soul og jazz byder Magnus 
og kvartetten op til 10 energifyldte minutter med masser af 

tempo. De originale kompositioner er en cocktail af nørdede 
nørklerier og flammende energiudladninger, der samler sig til 

et dynamisk koncentrat af lydindtryk.

Magnus 
Kirkeby 

Martinson



Markwon er pseudonymet på den København-baserede producer 
og trommeslager Laurits T. Holm. Igennem hans kompositioner 

forsøger han at skabe et mekanisk lydligt univers, hvor det 
grumme, uventede og til tider ubehagelige omfavnes. Vi skal 

visualisere og i en futuristisk verden af cyborgs og bio-robotter, 
hvor metalliske synths og uigenkaldelige lydkilder er samtaler 

mellem disse.

Mathea Århus 
Gjennom sin lyrikk utforsker norske Mathea Århus de 

melankolske tårer. Med råe naturelementer og stemningsfulle 
harmonier skaper Matheas musikk rom for refleksjon og fører 
publikum gjennom hele følelsesregistret med kraftfulle emner 

som angst, frykt og ensomhet.

Magnus Wiinblad 
En legende og kaotisk fascinationen af det 

uforudsigelige opstår når saxofonist Magnus Wiinblad, 
pianist Signe Jacobsen og trommeslager Gustav 

Brønnum mødes på scenen. Med nysgerrigheden som 
drivkraft skaber de musikken i det den spilles og 

inviterer publikum med - i det præcise øjeblik hvor 
idéen opstår. 


Magnus - udforskende improfantast

Signe - æstetisk klangmager

Gustav - punket noise-utopist

maththegamergirl 
Pulserende beats, høj energi og vildskab i et digitaliseret og 

skarpt musikalsk sprog. maththegamergirl ironiserer og 
overdriver alt, vi kender fra popmusikken. Musikken er 

syntetisk og overgearet som en Monster Energy-drink. Den 
er fyldt med synthesizere og har et overforbrug af autotune. 
Den er poleret, men samtidig rå og hjemmelavet. I vil opleve 

et genremæssigt kaos, hvor der både trækkes tråde til 
hyperpop, rock og punk. Musikken handler om at være ung 
og høj på sig selv. Du kan varme op til maththegamergirl’s 2 

udgivne singler samt en DIY-musikvideo. KOM 



I Noras have er der plads til alle de følelser og tanker, som 
er for vilde til hverdagen. Det grunge- og R&B-inspirerede 
band blander kradse lyde og skarpe tekster om at blive 

voksen og være stærk. Til AFSÆT inviteres publikum helt 
derind i haven, hvor frygten og håbet vokser som ukrudt i et 

ungt menneskes sind.

Et tekstunivers skabt af mænd der også græder. 

Mel’s Room breder sig fra dansevenligt bedroom-pop til 

melankolske synth sange, som tager udgangspunkt i 
dagligdagens følelsesmæssige udfordringer. Målet er at 

skabe trygge rammer, hvor der er plads til alle de 
“forbudte” følelser, som sociale medier spænder ben for, 

med diverse falske forudsætninger omkring det lykkelige liv. 

Oliver Hingel 
Hårdslående instrumentalmusik. Med inspiration fra den norske 
smaddertrio Kanaan blandet med stramme drum’n’bass under–

delinger vil vi skabe en mur af usleben lydtryk, der dyrker det ikke-
raffinerede ved spontant sammenspil. Tunge, hurtige rytmer og 

syret diskant med tryk på alle frekvenser. Oliver H. spiller strenge, 
Ask O. spiller trommer. Vi får en gæst undervejs. - husk ørepropper

Experience the greatest event of the century. The 
first rocket of the CULAH (Cuban last hope) 

space project is ready to be sent to Proxima 
Centauri to answer the question: does there 
exist a suitable planet for mankind to colonize. 

As the rapid changes to the earth’s climate 
prohibits further existence on the plane, this is 
mankind’s only hope for survival. Come and 

witness this great, historic day. The first of our 
new generation of space pioneers, will be 

launched on the 11th. of June at 16:02



Syrlig Rosea er den feminine rose med torne, der både 
indeholder sødmen og syren. 


I det eksperimenterende jazzband udfordrer de fire unge 
kvinder de traditionelle rammer og leger med, hvad der 

sker, når man bryder muren mellem genrerne. 

De taler til deres egen generation og forsøger at vildlede 

lytteren - find selv vejen ind i deres univers.

Søg Fred er musik, hvor sårbarheden og tvivlen arrangeres 
ind i musikken, så lytteren præsenteres for det uperfekte 

menneske. Julius Löb-Simon, med sin stærke unikke røst, 
har valgt at inkorporere netop dette univers i sin musik. Ud 
af drømmene og overgangen til det voksne liv skriver Julius 

tekster, om en eksistens, som for altid vil være søgende, 
men finder fred i musikken og kærligheden.

Jeg hedder Rane. De andre hedder noget andet. 
Vi står i en swimmingpool uden vand i. I står rundt 
om os. Jeg synger på digte skrevet for et stykke 
tid siden. Lydene blinker under fingerspidserne. 

Maskinen spiser lydende. En efter en. Både 
kraftige og svage. Der er højt til loftet. Det er 
smukt, når rummet indhyller alt i klang. Det er 

også smukt når noget går i stykker. Lydene læner 
sig op ad hinanden, så musikken ikke vælter. 


Jeg hedder Rane. Kom.

Sylvester Pedersen



Tekstur er en duo bestående af producer og trompetist 
Morits Wille og digtforfatter Lukas Ballin. Til et underlag af 

improvisationsprægede loops læser Lukas Ballin naturfyldte 
digtuniverser op. Projektet tager udgangspunkt i at dyrke 
“tekstur” i både lyd og tekst, derfor er musikken rolig og 

pladsfyldt, mens digtene er sprogligt legesyge.

Tag dine venner under armen og oplev en koncert med 
TØNNER, der tager dig med på en rejse gennem 

ungdommen og alt der følger med. Med dansksprogede 
tekster om drømme, druk, og depression, en rå vokal der 
rammer hvor den skal og arrangementer der omfavnes af 

smukke korstemmer, kommer hun i øjenhøjde med dig 
og resten af publikum. Hendes lyd er både præget af 

rock, elektronisk pop og hip hop og hun skaber et rum, 
hvor man som publikum både kan danse og græde. Bliv 
omfavnet af TØNNERs stemme og genkendt i lyrikken - 

kom og mærk at du lever.

Thor Winther 
Jeg har samlet en serie billeder jeg gerne vil vise dig. 


Du skal fortabe dig i en verden hvor lyd, tid og sted lige så 
stiller glider fra hinanden. Jeg vil bede dig læne dig tilbage 

og håber du kan slippe de ting der har plaget dig idag. 

På min lille scene hvor jeg står, ved siden af mine store 

billeder blander jeg elektronisk med akustisk og sætter stor 
lyd på alle de små ting.

Terkel Korremann 

Generthed og indebrændte følelser



Valdemar Laumann 
JEG ER IKKE EN FUCKING KUNSTNER. 


Kommer du for at høre kunst og hvordan sjælen portrætteres 
gennem musik, skal du ikke høre koncerten. Kommer du for at høre 

dynamisk og rytmisk perfektion er det noget for dig. 

JEG ER HÅNDVÆRKER. 


En vaskeægte jazzhåndværker der spiller kun for musikkens skyld.

Victor Heegaard Steen har 
samlet sit gamle orkester. Det 
har resulteret i tre melodiske 
værker. Her kan du forvente 
alternative guitar riffs, catchy 
synthesizer melodier og en 
hårdtslående rytmesektion. 
Kom indenfor og nyd disse 

episke proportioner, med dine 
ørepropper i.

Yanna og Aske tager jer med på tur 
gennem mange års venskab og 

musikalsk udvikling.

 Teknisk rockmusik med præg af 


raseri og sørgmodighed bliver spillet 

med høj intensitet og præcision. 


Kom og sæt ild til caféen med os.



MGK Sjælland og 
Tapperiet ønsker alle en 

skøn sommer 

Vi ses i august til endnu 
mere musik, kærlighed, 
nysgerrighed og mange 
dejlige timer sammen




