
      

 

Mynsterland 
 

Venskab og spilleglæde - så enkelt kan Mynsterland beskrives. 12 unge musikere mødtes første 

gang i 2011 på Syddansk Folkemusik Talentskole, hvor de bl.a. fik undervisning af Harald 

Haugaard. Han tændte en ild i dem, som stadig brænder så stærkt, at de til trods for nu både at bo 

i øst og vest og studerer alt fra musik til medicin, holder fast i hinanden.  

 

Bandet består af nogle af de mest lovende og talentfulde unge musikere og komponister på 

folkemusikscenen i dag. Kontemporær nordisk folkemusik er nøgleordene for repertoiret, der 

primært består af originale kompositioner, komponeret af bandets medlemmer. 

 

Mynsterland er et fremadstormende ungt dansk folkemusikorkester, der gennem de sidste par år 

har etableret sig som et kendt og eftertragtet navn på den danske folkemusikscene samt udgivet 

tre anmelderroste EP’er. 

Og i november 2016 vandt Mynsterland en Danish Music Award for “Årets talent”.  

 

Mynsterland har allerede spillet på respekterede spillesteder så som Jazzhouse Montmartre, Atlas 

(Aarhus), Midtfyns Festival, Svendborg Teater og Magasinet i Odense. 

 

Musikvideoen til “Kærlighedstræet / Hultkläppen” blev et viralt hit på Facebook med mere end 

66.000 visninger og debutkoncerten på Jazzhouse Montmartre blev udsolgt i løbet af kort tid.  

 

I slutningen af marts 2019 udkom Mynsterlands tredje EP, ”Live fra Svendborg Teater”, en 

liveoptagelse fra en smuk og magisk gallakoncert i Svendborg Teater. Udgivelsen blev anmeldt af 

Lissen Jacobsen, Rootszone, der skrev: ”De 12 unge musikere er dygtige og ambitiøse, og 

kombinationen af de mange violiner, to smukke stemmer og diverse flere instrumenter er vanvittig 

flot. Det hele udføres med overvældende energi og kæmpe spilleglæde, men også med 

nænsomhed og ynde.”  

Lissen Jacobsen fortsætter; ”Publikum forføres og rives med, også her i Svendborg Teater”. 

https://youtu.be/84H74mDEFxQ
http://rootszone.dk/ep-digital-mynsterland-live-fra-svendborg-teater/
http://rootszone.dk/ep-digital-mynsterland-live-fra-svendborg-teater/


      

 

 

 

I januar 2018 udgav Mynsterland deres anden EP, "Glæden", der blev anmelderrost i Danmark og 

Tyskland. Nils Thorlund, Rootszone, skrev en anmeldelse af EP’en, og udtalte: ”Når det kommer til 

Justine Hald Boesens sang, forstummer til gengæld alle anmelderens forbehold. Hendes inderlige 

og nærværende fremførelse af de to sange med sin dejlige stemme er pladens store oplevelse her 

i huset.” 

 

Mynsterland udgav i februar 2017 deres første EP, der blev crowdfundet af bandets fans og som 

sidenhen blev nomineret til en DMAFolk for "Årets Global Roots Udgivelse". 

Af Mynsterlands koncerter kan man forvente ungdommelig spilleglæde, livemusik på professionelt 

niveau og 12 unge mennesker, der vil give alt, hvad de har.  

 

Mynsterland udgøres af: 

Justine Hald Boesen - accordeon, sang  

Maja Aarøe Freese - cello, sang 

Martin Strange Lorenzen - klarinet  

Mathæus Bech - kontrabas  

Silje Waaler Pedersen - mandolin   

Gunver Lindeskov Søgaard - violin  

Henriette Ambæk Flach - violin  

Michael Hornhaver Mortensen - guitar  

Sebastian Boesgaard Bloch - guitar  

Jonas Clausen - violin  

Lotte Wind - violin  

Sofie Bollen - violin 

http://rootszone.dk/ep-mynsterland-glaeden/

