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STURSBØL: Den 25. novem-
ber sidder Mette og Børge
Solkjær fra den lokale Caf6
Ellegaard i deres fine tøj på
Copenhagen Jazzhouse. Ca-
f6en er nemlig nomineret
som Arets Spillested ved
Danish Music Awards Folk
(DMA Folk) 20i2.

- Det kom lidt bag på os,
da vi fik det at vide, men det
var jo en rigtig god nyhed,
fortæller Børge Solkjær, der
sammen med hustruen Met-
te har drevet Caf6 Ellegaard
i Stursbøl ved Sommersted i
21 år. Gennem årene har de
opbygget en stor og trofast
gæsteskare af folkemusike-
re, der blandt andre tæller
Niels Hausgaard og Las &
Dissing.

Fire kofkurenter
World Music Denmark's
prisuddeling DMA Folk har
fundet sted siden 2001,
men det er.førs.te gang, at
komit6en kårer Arets Spille-
sted. Det er helt almindelige
gæster, der har indstillet de-
res favoritsteder til prisen,

-Vi ved ikke, hvem der har
indstillet os, men vi kan kun
sige ja tak, for vi synes da
selv, at vi er værd at indstil-
le, siger Mette Solkjær.

Hun og Børge Solkjær har
været til stede under de fo-
regående års DMAFolk, som

Mette og Børge Solkjær fra Caf6 Ellegaard er for første gang nomineret til en pris under uddelingen af Danish Music
Awards. De kæmper med fire andre om at være Årets Spillested 201 2. Foto: Andr6 rhorup

blev uddelt i Tønder fra
2001-2010. I år bliver dog
første gang, at parret selv
har noget på spil.

- Det bliver rigtig spæn-
dende, siger Mette Solkjær-

Der er ialt fem nominere-
de til prisen for Arets Spille-
sted ved DMA Folk 2012. Ud

over Caf6 Ellegaard gælder
det Folklub Fyn, Klaverfa-
brikken i Hillerød, Spille-
mandsdansen i København
og Hørdum Gamle Skole i
Snedsted. Det er almindeli-
ge mennesker, der via en af-
stemning på internettet af-
gør, hvem der skal vinde.
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STEM PA ARETS SPILLESTED
I På I i n ket https://da.su rveymonkey.com/s/s pi I lested
kan du stemme på, hvem der skal vinde prisen som'
Årets Spillested ved Danish Music Awards Folk 2012.


