Jørgen Nancke
Jørgen Nancke blev født 27. maj 1969 og har boet i Vollsmose det meste af sit liv. Jørgen Nancke
voksede op i skyggen af vold, selvmordsforsøg og alkohol. I 1991 begyndte Jørgen Nancke at køre
taxa, indtil han oplevede en dødsulykke på sit job, som udløste en depression.
Efter en tid stoppede han med lykkepiller og startede på HF VUC Fyn i Odense. På VUC udviklede
Jørgen Nancke sig socialt og fagligt, hvilket førte til en ”støttelærerrolle”, og deltagelse på VUC’s
forfatterskole, som førte til tekster, bøger og avisskriverier. Efter VUC tog Jørgen Nancke på UCL
for at blive folkeskolelærer.
Under depressionen begyndte Jørgen Nancke at spille musik og skrive digte. Det viste sig at han
havde flair for begge dele, og han debuterede i 2014 med duoen ”The River Note” i Svensk radio,
og senere i de danske. Dette førte bla. til en Danmarks Tour med Steve Cameron (Etta Camerons
søn.)
Jørgen Nanckes musik spilles i radio og tv, og han har optrådt rundt om i landet, med ”Digte og
musik foredrag” og med ren musik. Jørgen Nanckes bøger kan lånes på landets biblioteker, akkurat
som de benyttes på flere skoler. Jørgen Nancke deltager gerne i events, og stiller altid op for skoler
og andre som kunne drage nytte af hans virke.

Udgivelser
Bøger
1. 2018 - Årbogen ”Vores Fyn” - Jørgen Nancke samler kendte og ukendte fynboer til denne
nye årbog, som donerer al forfatterhonorar til hjemløsesagen.
2. 2018 - Novellesamlingen ”Hunger” - Historier om menneskets sult, fra før reformationen
og op til i dag (Fra mad til Kæhlervaser)
3. 2016 - Digtsamlingen ”Vinterdigte - At vågne i vers” - Samfundsreflektion.
4. 2015 - Digtsamlingen ”Ravnsort - Skyggedigte fra Vollsmose” - Fra døden i depressionen til
genfødsel.
Musik udgivelser på Spotify, iTunes osv.
1. 2017 - Walkabout: Ind Over Land (Album - Jørgen Nancke: Vokal/guitar/Tekst/Musik)
2. 2016 - Walkabout: The Traveller (Single - Jørgen Nancke: Vokal/guitar/Tekst/Musik)
3. 2015 - Walkabout: Break Free (Album - Jørgen Nancke: Vokal/guitar/Tekst/Musik)
4. 2015 - The River Note: Lige her (Album - Jørgen Nancke: Guitar/Tekst/Musik)
5. 2014 - Jakobsen, Pedersen & River: Brothers (Album - Jørgen Nancke: Tekst/Musik)
6. 2014 - Walkabout: Dark Water (EP - Jørgen Nancke: Vokal/guitar/Tekst/Musik)
7. 2013 - The River Note: Live Notes (EP - Jørgen Nancke: Guitar/Tekst/Musik)

