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Thomas Kjellerup

Gammelt venskab

Vi er nærmest vokset op sammen, Strib og jeg.
 
Jeg spillede til afslutningskoncert på den allerførste festival i 89, og Strib var 
dengang så ny og så bette, at koncerten foregik i skolens gymnastiksal, hvor 
ribberne var pyntet med flag, fiskenet og tovværk. Selv var jeg en nøjagtigt lige 
så grøn og nystartet troubadour, der havde skrevet så få sange, at jeg måtte 
supplere med Goodman’s “City Of New Orleans” for at gå tiden ud på scenen. 
Men det var en begyndelse. Vi kom i gang, lidt famlende og usikkert, men med 
tænding, gå-på-mod og entusiasme, og vi skulle bruge de kommende år på at 
lære hver vores håndværk. Strib skulle lære at fylde en hel hal med publikum, 
underholde dem så kvalificeret at de kom igen, og få det hele til at fungere og 
løbe rundt og gøre ved. Jeg skulle.......nåja, hvad er forskellen? Jeg skulle lære 
nøjagtigt det samme - og se at få skrevet nogle flere sange. 
Sidste år holdt vi 25 års jubilæum, og visse grundlæggende færdigheder er vel 
kommet nogenlunde på plads. Der er støbt et sprødt fundament af nødvendig 
rutine, så vi ikke hver gang skal starte på bar bund - men vi skal til stadighed 
kæmpe for at opnå de sjældne øjeblikke, hvor sluserne gavmildt åbner sig og al 
tvivl forsvinder. 
Efter et kvart århundrede har vi så småt fundet vores ben, Strib og jeg, det er det 
hele. Der har været nogle “øjeblikke”, men vi har altså ikke skrevet verdenshisto-
rie eller blot bygget noget, som kan stå af sig selv. Når det gik højt har publikum 
nok rejst sig og klappet længe, men de gled nu altid langsomt ud af hallen til 
sidst, og blev opslugt af den mørke nat... 
Vi “fanger” dem aldrig helt, Strib  -  men vi prøver igen!



www.midspar.dk

FLERE GÆSTER 
OG FLERE SMIL 
I STRIB!
Når musikken spiller, kommer der ekstra liv i byen og igen i år er Middelfart  Sparekasse med til at slå tonen an til Strib Vinter Festival. Vi tror på, det kommer os alle til gode - med swing i både skørter og handelsliv. Og det er derfor, vi lægger kroner og kræfter i at få Strib Vinter Festival til at spille - år efter år.

STRIB VINTER 
FESTIVAL FRA

 2014 

VESTERGADE 34 
I STRIB
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Program og information:
Strib Vinter Festival v/Jørgen Rahbek,  tlf. 25 58 65 06 mellem kl. 18.00 og 21.00 eller 
e-mail: jrahbek@stribnet.dk (se også www.strib-vinterfestival.dk).

Billetsalg: Starter fredag den 29. november 2013 kl. 10.00.

Billetsalg på Internettet!
Billetsalget foregår primært på hjemmesiden, www.strib-vinterfestival.dk
Har du ikke mulighed for at bestille via Internettet, kan du købe billetter i Middelfart 
Sparekasse - ved personligt fremmøde eller på tlf. 64 40 17 50.

Billetpriser: Se side 32 og 33. 
Billetsalg til GUF-medlemmer: Se side 32.

Overnatning:
Der er i begrænset omfang mulighed for at overnatte i skolens klasseværelser, men  
KUN ved forudbestilling! Pris: 75 kr. pr. person pr. nat. Medbring selv sovepose samt 
liggeunderlag, og husk at henvende dig i informationen, når du ankommer.
Hotelovernatning med festivalrabat: Hotel Park, Middelfart, se venligst side 10. 

Bemærk: I henhold til Middelfart Kommmunes rygeregler, er det ikke tilladt at 
ryge på skolens område!

Vigtigt: 
Der må IKKE anvendes elektriske apparater i klasselokaler og på gangarealer!

Garderobe:
I forhallen mellem Hal 1 og Hal 2 er der garderobe 
med opsyn - Pris pr. del kr. 20,-

Husk: 
Egne drikkevarer må IKKE medbringes på nogen 
af spillestederne!

Festival-information: Tlf. 64 40 29 39
Åbningstider under festivalen:
Fredag............... 16.00-01.00
Lørdag............... 09.00-01.00
Søndag.............. 09.00-18.00
(Telefonen svarer kun i disse åbningstider)

Obs: I informationen forefindes Dankort-terminal.

Praktiske oplysninger



Aut. el-installatør

STRIB EL ApS

Lars Mullesgaard
Maskinmester og el-installatør

Tangmosen 4, Strib · 5500 Middelfart

Tlf. 64 40 25 21 · www.strib-el.dk

Vi udfører alt 

el-arbejde på

vinterfestivalen

MIDDELFART
v/ Nikolaj Klinge
Statsaut. ejendomsmægler, MDE
Havnegade 47, 5500 Middelfart
middelfart@home.dk
facebook.com/homemiddelfart
Tlf. 64 41 80 90
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Køberne er klar
- er du?

- så er du godt i gang!

Kontakt home Middelfart 
for en gratis salgsvurdering



ØSTERGADE 18-20 . 5500 MIDDELFART . TLF. 64 41 01 40 . FAX 64 41 40 77

Åbningstider:

ALLE HVERDAGE

KL. 8-20
LØRDAG KL. 8-18
SØNDAG KL. 8-18

STRIB
Kundevenlige åbningstider:

Mandag - fredag kl. 8.00-20.00
Lørdag og søndag kl. 8.00-18.00



Tlf. 64 40 10 68
ÅBEN ALLE UGENS DAGE

Mandag - fredag
kl. 6.00 - 17.00

Lør-, søn- og helligdage
kl. 6.30 - 16.00

Vestergade 27 - Strib - 5500 Middelfart
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Kirkekoncert i Strib Kirke: 

Zenobia (DK)

Torsdag d. 13. februar kl. 19.30
Strib Kirke

Trioen Zenobia har indtaget den internationale og danske musikscene med forførende 
fortolkninger af den danske sangskat. Trods et traditionelt musikalsk udgangspunkt med 
danske viser og salmer, gør kvinderne musikken til deres egen ved tilsætning af argentinsk 
tango, dansk folkemusik og et snert af pop.
De tre unge musikere er født i området omkring Egtved i Jylland. De har kendt hinanden 
fra barnsben, og er vokset op med den danske visetradition. Louise og Charlotte er søstre 
og har spillet sammen så længe, de kan huske. De har altid sunget i skolen, til spejder og 
til familiesammenkomster, mens Mette Kathrine lærte folkeviser og højskolesange af sin 
mor, mens de ventede på skolebussen. Deres opvækst, rejser og uddannelser har givet 
dem et professionelt musikalsk fundament, der er drevet af en udforskende lyst til at forny, 
skabe og fortolke den danske folkemusik.
Louise Støjberg er sanger og solist i Zenobia, hun er uddannet på Det Rytmiske 
Musikkonservatorium i København med sang som hovedfag, Hun har sunget, spillet 
og skrevet musik siden hun var barn. Udover Zenobia er Louise fast medlem af Helge 
Engelsbrechts ensemble i Mariehaven, ligesom hun optræder med forskellige grupper i 
en bred vifte af musikalske genrer. 
Mette Kathrine er Zenobias harmonikaspiller og folkemusikkens budbringer. Gennem sine 
egne kompositioner bringer hun nye melodier til Zenobias repertoire. Hun er opvokset i 
folkemusikmiljøet og uddannet på folkemusiklinien på Det Fynske Musikkonservatorium, 
hvor hun har forsket i musikkens traditioner, hvilket hun stadig gør. 
Charlotte Støjberg spiller piano i Zenobia og bringer et strejf af argentinsk tango ind i 
trioens musik. Hun er cand. mag. i musikvidenskab fra Aalborg Universitet og har studeret, 
spillet og optrådt med tango i Argentina. Charlotte er freelance musiker og organist i 
Almind og Viuf kirker.        
              www.zenobia.nu

Louise Støjberg:  Sang og guitar
Charlotte Støjberg:  Klaver
Mette Katrine Jensen: Harmonika



PARK HOTEL STØTTER STRIB VINTER FESTIVAL 

SPECIALRABAT TIL FESTIVALENS GÆSTER 

Dobbeltværelse 700,- Enkeltværelse 600,- 
Inkl. Stor morgenbuffet  

Bestil nu på 
park@millinghotels.dk eller +45-63436363 

BO HVOR 

 MUSIKERNE 
BOR 
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Officiel åbning af Strib Vinter Festival 2014
Strib Skoles Kor og Orkester

Fredag d. 14. februar kl. 18.30
CaféScenen

Birte Brændgaard: Kordirigent
Lise Larsen: Orkesterleder
 

Strib Skoles kor og orkester åbner festivalen. Det er en tradition, hvor børnene på Strib 
Skole får lov til at give publikum en oplevelse af, at sang og musik er en del af hverdagen 
på skolen. Skolens mange musikaktiviteter med kor, bands og begynderundervisning, 
er en del af Middelfart Musikskoles tilbud om musikundervisning.

        www.strib-skole.dk

Efter korets optræden overtages CaféScenen af et væld af musikere, som sammen 
og hver for sig underholder til ud på de små timer - og der er gratis adgang!

Åbningstalen holdes af Restauratør og festivalsponsor, John Kistvad, 
Restaurant HOLM´s, Middelfart.

www.strib-vinterfestival.dk



STATICX

Fest på Den 2 Side!
Velkomst 3 retter mad

incl. drikkevarer og kaffe

Fra kr.525.-pr. pers.
Min. 20 kuverter

DEN SIDE
ØSTRE HOUGVEJ 116 · 5500 MIDDELFART

www.den2side.nu

Hotel overnatning
Strib Vinter Festival har indgået 
en sponsoraftale med
Hotel Park Middelfart
som bl.a. indebærer at hotellet 
donerer 10 % af den særlige 
overnatningspris til festivalen 
som provision.

Se mere i hotellets annonce på side 10
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HverdagsAstronauterne (DK/S)

På Strib Vinter Festival 2013 spillede HverdagsAstronauterne på Caféscenen. 
Den oplevelse vil vi gerne dele med et endnu større publikum!

HverdagsAstronauterne har i et par år arbejdet målrettet og fokuseret i skabelsen 
og etableringen af sig selv som et nyt orkester på den danske musikscene. De fire 
medlemmer har hver især gennem de sidste 20 år erhvervet sig som professionelle 
musikere og har markeret sig som kompetente, passionerede musikere der er særdeles 
anerkendte for deres kunstneriske arbejde. 

Sammen har de i HverdagsAstronauterne fundet et helt personligt og unikt, musikalsk 
ståsted. Musikken arrangerer de i fællesskab, og der efterstræbes en autentisk, tidløs og 
akustisk lyd hvor referencerne og inspirationen eksempelvis hentes hos CV Jørgensen, 
den irske sanger og sangskriver Glen Hansard og i den svenske folkemusik.

              www.facebook.com/HverdagsAstronauterne

Fredag d. 14. februar kl. 20.00
Hal 1

Naja Storebjerg:  Vokal, piano, ukulele, xylofon 
  og percussion
Perry Stenbäck:  Guitar, pedalsteel, banjo, 
  nøgleharpe og kor
Henrik Kunz:   Bas, kontrabas og kor 
Christine Dueholm:  Trommer og kor

 



Sofiendalvej 8

vvs-strib@gmail.com
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Folkeklubben (DK)

Kim Larsen kvitterede med øl og pæne ord, da de tre medlemmer fra Folkeklubben 
spillede sangen ”Fedterøv” på et værtshus i Odense.
 
Kjartan Arngrim, der er Folkeklubbens forsanger og tekstsnedker, har den flabede og 
folkelige poesi tilfælles med Larsen, og med Rasmus Dalls guitar og Rasmus Jusjongs 
bløde beats har Folkeklubben skabt et udtryk, der dels stammer fra den dansksprogede 
protestsangs ungdom og dels rammer nutidens unge med noget så sjældent som 
popsange, der rækker ud over popmusikkens gængse parforholds-klichéer. 

Folkeklubben blev skabt i 2011 og trioen har allerede spillet over 200 koncerter. På 
Tønderfestival 2013 blev et meget stort publikum, der har smag for folkemusik, fanget 
ind af Folkeklubbens sange. Vi glæder os til, at det også sker på Strib Vinter Festival.

                www.folkeklubben.dk

Kjartan Arngrim:  Vokal og guitar
Rasmus Dall:  Guitar
Rasmus Jusjong:  Trommer 

Fredag d. 14. februar kl. 20.00
Hal 1



Rosenfeld Røjlegård

Bed and Breakfast
Røjle Bygade 124 Tlf. (+45) 64 40 23 50
DK-5500 Middelfart Mobil 24 40 79 50
info@rosenfeld.dk www.rosenfeld.dk

4 pers. · 6 pers. · 8 pers.

64 41 40 55
Vi klarer transporten til 

og fra festivalen

Fra 
kr. 350,-    

per person med  
3 retters buffet

BRYLLUP, KONFIRMATION,  
RUND FØDSELSDAG?

Hold din fest hos os og få en skøn 
 oplevelse med panorama-udsigt.

-  SKOVSVINGET 25  - 5500  MIDDELFART  -  
TLF. 63 41 91 00  -  WWW.SEVERINKURSUSCENTER.DK

· 5500 MIDDELFART · TLF. 6440 0408

DRIVE-IN BILSYN

www.lillebaeltsbilsyn.dk

Bilsyn 370.-
Person- og varebiler til og med 3500 kg

Man.-ons. kl. 7.30-16 · Tors. kl. 7.30-17 · Fre. kl. 7.30-15
1. lørdag i måned kl. 9 - 13 

Alsvej 4
BEMÆRK: ny adresse 

Nummerplader og omregistering klarer vi også
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Altan (IRL)

Med over 25 år sammen (2010) har ALTAN etableret sig som ét af de vigtigste live 
repræsentanter for den traditionelle irske musik, både på irske og på alverdens scener. 
The Boston Globe har omtalt dem som ”The hottest group these days in the Celtic realm!”
Det har altid været Altans vision at udbrede kendskabet og kærligheden til denne musik 
ud i alle verdens hjørner.

Altan har tourneret i samtlige 50 USA stater, hele Europa, Australien, New Zealand 
ligesom de nyder stor popularitet I Japan hvor de tournerer med jævne mellemrum og 
hvor de har optrådt midt i Tokyo foran tusinder af entusiastiske fans.
Altans betydning for Irsk traditionel musik kan ikke overvurderes. Specifikt er det 
traditionerne fra det nordvestlige Irland, i særdeleshed Donegal, der altid har været 
kernen i Altans musik, hvilket har givet dem en helt distinkt lyd. Perfektioneret ja, men 
med udgangspunkt i musikken, som den blev og bliver spillet hjemme i køkkenet eller 
på pubben – og med violiner og sang i centrum.

Man kan også bare sige, at når virtuost dygtige musikere spiller, som de her gør, med 
tæthed, hjerte og dynamik – og når Mairéad synger med hele sjælen og gerne på 
gælisk, så er der ikke så meget at diskutere. Balladerne krydres med kraftfulde jigs og 
reels for to violiner.
                    www.altan.ie
Mairéad Ní Mhaonaigh: Vokal og violin
Martin Tourish:  Harmonika
Ciarán Tourish:  Violin / fløjte
Ciarán Curran:  Bouzouki
Mark Kelly:  Akustisk guitar

Fredag d. 14. februar kl. 20.00
Hal 1



- vi er med i festivalkøkkenet -
God Vinterfestival
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The Folk Factory (DK)

The Folk Factory er lyden af ærlig vildskab...
 
Stemningsfyldte ballader og folk-rock numre drevet frem af et hæsblæsende 
akkompagnement af banjo, guitar, harmonika og mandolin, som får vildskaben op i én. 
Sådan kan The Folk Factorys musik bedst beskrives. Kvartettens lyd er moderne folk-
rock og en modreaktion til den polerede autotunede musik, som ellers brager ud af 
radioen i dag. Fødderne er deres trommestikker!
Bands som Mumford & Sons, Avett Brothers og First Aid Kit har inspireret The Folk Factory, 
der søger at komme back to basics i deres lyd. De har løsrevet sig fra trommeslagerens 
kontrol og hamrer i stedet fodballen i en tamburin og en stående stortromme. De 
velplacerede slag kombineres med akustiske instrumenter fra den traditionelle folk-
tradition - men i en moderne indpakning. 
The Folk Factory adskiller sig ved at have to forsangere - Morten Ræbild Thomsen og 
Jon Bonde Eriksen. Deres unikke klang og særlige intensitet i vokalerne brager for alvor 
igennem under bandets liveoptrædener, hvor de blænder publikum, så de tramper i 
gulvet i takt til pulsen af stortrommemarkeringen. The Folk Factory kommer helt ud over 
scenekanten, og de får folk til at føle sig som en del af oplevelsen og i godt selskab. 

I oktober 2012 indspillede The Folk Factory deres debut EP ’Go To Sleep’, som er mixet 
og mastereret af Søren Brylle, der blandt andet har arbejdet med navne som Annika 
Aakjær og Ave.
            www.thefolkfactory.com
Jon Bonde Eriksen:  Leadvokal, guitar, mandolin 
 og tamburin
Morten Ræbild Leadvokal, guitar, 
Thomsen: banjo og stående 
 stortromme
Lasse Hansen:  Harmonika, keys
Mads Nyland:  Banjo, mandolin, kor

Fredag d. 14. februar kl. 20.30
Hal 2



Få råd, ro og retning. 
Book en Blå time. 

Vi vil gerne være din bank. Men hvorfor skulle du have lyst til at 

være vores kunde? Måske fordi det giver ro i maven at have det 

fulde overblik over sin økonomi. At forstå sammenhængene, se 

helheden og føle sig rustet til at træffe beslutninger. Det er lige 

præcis, hvad du opnår ved at trække på vores rådgivere og 

specialister. Udover at forstå din økonomi kender vi også dit 

lokalområde. Det sikrer dig en rådgivning, der tager udgangs-

punkt i netop dine behov. 

Start med at booke en Blå time på 44 55 76 18 

eller på nykredit.dk.

Havnegade 9, 5500 Middelfart
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Tue West Kvartet (DK)

Tue West, født i 1977 i Hundested, dansk sanger, guitarist, trommeslager, pianist 
og komponist.

Tue West får stor ros og anerkendelse for sine originale, underfundige tekster 
og sine iørefaldende pop/rock-melodier. Fælles for dem er kærligheden som 
det gennemgående tema. Hans karakteristiske nasale stemme afstedkommer 
sammenligninger med Peter Belli i dennes yngre dage, ligesom der er paralleller til 
koryfæet C.V. Jørgensen.

Tue West har modtaget adskillige priser, bl.a. Statens Kunstfonds pris for rytmisk 
musik, P3’s Talentpris og en Danish Music Award.
Det er sangene, der er i centrum hos Tue West. De emmer af stor lyrik og har en 
melankolsk tone i sig. Musikken har elementer af både rock og pop i sig, hvilket 
giver det et drive, som spiller godt op imod det melankolske islæt. 
På Strib Vinter Festival spiller Tue West som kvartet. Med sig i rygsækken har han 
et album fra 2013 med nyfortolkninger af egne ”gamle” sange samt en række sange 
af nyere dato.
                   www.tuewest.dk

Tue West: Vokal, guitar og klaver
Julian Falch:  Trommer
Emma Flemming:  Bas og vokal
Claus Funch:  Guitar og vokal

Fredag d. 14. februar kl. 20.30
Hal 2





Ahab (GB)

Nu-folken har bevæget sig fra Londons undergrund til de store scener. 

Mumford & Sons, Noah And The Whale og Laura Marling har opnået stor international 
succes med deres nytænkning af de engelske folk-traditioner. Nu er de næste i rækken 
på vej mod et gennembrud. 

I 2009 udgav Calum Adamson og Dave Burn ep’en “a.h.a.b.”.
Da de to gademusikanter fik muligheden for at spille på den legendariske Tootsies 
Orchid Lounge i Nashville i forbindelse med Country Music Award-ugen, udvidede de 
til lejligheden besætningen med Seebs Llewellyn og Luke Price, og folk strømmede 
til koncerterne i countrymusikkens højborg. Men hvor Nashville i høj grad står for den 
countrymusik, der fremføres i rhinstens-habitter og med hvide cowboyhatte, har ahab 
slået sig på den alternative country med et europæisk touch og stærke vokalharmonier. 
Seebs og Luke blev faste medlemmer af bandet, og tilbage i London spillede kvartetten 
på gaden på Brick Lane. Det samlede efterhånden så mange mennesker, at politiet til 
sidst blev nødt til at stoppe musikken, da publikum blokerede for trafikken. 
I 2010 spillede ahab på Fairport Conventions Cropredy Festival, og på Green Man 
Festivalen, hvor ahab for alvor viste at de er ved at skabe sig et navn i indie-folk kredse, 
med deres forrygende country, eurocana, indie-folk.

I 2011 og 2012 bliv det til et par mindeværdigekoncerter på Tønder festival, hvor gruppen 
blev en af festivalens helt store overraskelser og solgte alt hvad de medbragte af CD’er 
og merchandise.                  
             ahabofficial.com

David Burn Vokal og guitar
Steven Llewellyn Vokal og guitar
Luke Price Vokal og mandolin
Neil Marsh  Trommer
Oscar Lisshagen Bas

Fredag d. 14. februar kl. 20.30
Hal 2
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Vi klarer renovering af din bolig:enove
•  Nyt tag - Døre & vinduer - Køkken & bad - m.m.

Vi klarer også de små opgaver. 
NEMT og BILLIGT.

Tlf. 40 57 96 26TTlf
toveleif@hotmail.comif@ho

RING og få et TILBUD!g få et

Strib Aps - Tlf. 64 40 16 61
v/ Henning Hansen · Strandvejen 238

STRANDVEJENS AUTO

• Reparation af alle bilmærker
• Moderne Bosch tester

CAD-mærket betyder godt håndværk

VI ØNSKER 
ALLE EN GOD 
VINTERFESTIVAL

www.dan-bunkering.com
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Irish Pub: Denis McLaughlin med venner (IRL/DK)

Denis  McLaughlin er en irer, der har bosat sig i det sønderjyske. Han har boet i Danmark 
i 20 år, men har ikke tabt sin irske dialekt, og det er til glæde for dem som vil opleve “An 
Irish evening” sammen med ham.

Denis spiller guitar, banjo, mandolin og bodhran (irsk rammetromme). Det skaber en 
aften med irske rytmer og “sing-along songs”.

Denis har gjort sig mange spilleerfaringer på de danske landeveje. Både solo og 
med venner og familie har han spillet til koncerter, på pubber, byfester, festivaler og 
begravelser. Han spiller og synger et bredt spektrum af sange fra den irske ø.
Med sig på scenen har Denis sønnen Kieran McLaughlin på guitar, bas mv. og Pia 
Nygaard på violin.

Så glæd dig til en irsk aften, hvor du kan drømme dig over 
til den grønne ø!

                    www.denismclaughlin.dk

 

Fredag og Lørdag kl. 21.30
Den Irske Pub

Denis McLaughlin  Guitar, vokal, banjo
 cittern, mandolin,
 bodhran,  okseben,
 kamelben, hvalben,
 afikansk kohorn og
  buffalo horn
Kieran McLaughlin: Bas, guitar, vokal
Pia Nygaard: Violin
 



- som pølser skal smage - - som pølser skal smage -- som pølser skal smage -k lsom

• Tagarbejde

• Vinduer/døre

• Køkken/bad

• Nybygning

• Halbyggeri

• Trapper

• Reparation   

• Ombygning

• Tilbygning

Michael Pedersen 24 40 81 53

Kustrupvej 31 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 33 02 
Fax 64 40 33 42 · www.kustrup.dk · E-mail: kustrup@kustrup.dk

HUSK!
Du kan fratrække op til 15.000 kr. 

pr. person (over 18 år) pr. hustand, 
på arbejdslønnen.
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Konferenciers: Bente Kure og Leif Ernstsen (DK)

Hvem styrer slagets gang og holder alle trådene samlet, når musikken spiller og 
ørerne er røde? - svaret er Bente Kure og Leif Ernstsen. 

Bente Kure…. 
…..er sangfugl, musikant, performer, sangskriver, underviser, penselfører, radiovært, 
og hun formår både som kunstner og konferencier, at holde publikum i sin hule hånd.
Netop derfor har hun også siden 1992 været fast konferencier på Strib Vinter Festival, 
hvor hun hvert år før hver eneste koncert excelerer i at finde lige de fem rigtige ord, der 
skal til for at sætte både publikum og næste kunstner i den helt rigtige stemning!

Leif Ernstsen...
…er en suveræn harmonika-spiller der oftest ses i samspil med Bente Kure og Peter 
Abrahamsen. Men han er også en scenemand udover det sædvanlige, der virkelig 
gi’r mening til begrebet “ud over scenekanten”! Som sådan er han også den fødte 
konferencier, og det har han gennem mange år bevist bl.a. på Strib Vinter Festival.

Velkommen igen til festivalens top-professionelle konferenciers.   

                 www.benteogleif.dk

Bente: Konferencier, Hal 1
Leif:  Konferencier, Hal 2



Jazz´en swinger!
Maden smager!

Algade / Nygade
5500 Middelfart
Tlf. 6441 0131
Fax 6441 8031

Algade 69B
Tlf. 64 41 01 31



Riverside City Jazzband 
Er et veletableret  jazzorkester, hvis medlemmer er modne musikere med mange års 
erfaring som aktive jazzmusikere. Orkestret spiller traditionel jazz i Dixieland stilen med 
inspiration hentet fra bl.a. Louis Armstrong And His All Stars.  
Riverside City Jazz Band, der er hjemmehørende i Odense og blev dannet i 1978.
I de forløbne år har orkestret spillet med en lang række danske og udenlandske solister 
som f. eks. klarinettisten Erik ”krølle” Andersen, saxofonisterne Jesper Thilo og Finn 
Odderskov, den engelske klarinettist Pete Allen, den svenske vibrafonist Lars Erstrand, 
den svenske multiinstrumentalist Gunhild Carling og den amerikanske klarinettist 
Jacques Gauthe. 

Erland Larsen: Alt- og sopransaxofon 
Knud Schwaner: Trompet, trombone 
 og vokal
Jens Petersen: Piano 
Mogens Leander: Kontrabas
Per Andersson: Trommer

Lørdag d. 15. februar kl. 11.30
Frokost-jazz i Hal 2
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HOLM’s Frokostjazz

 
 

Gratis adgang!
Sildebord kr. 90,-

(spis, hvad du kan)
 

I perioden fra 1985 til 1996 havde orkestret fast 
engagement hvert år på Caveau de la Huchette og 
Slow Club - 2 berømte jazzkældre i Paris.
I 2003 deltog Riverside City Band i jazzfestivalen 
Jazz.dk - Le Jazz Danois á Paris - arrangeret af 
Dansk Jazz Forbund.
I 2003 vandt orkestret publikumsprisen ved Swedish 
Open i Happy Jazz i Ljungby, Sverige og i 2004 
blev orkestret hædret med Årets Dixiepris 2003 
stiftet af Jazzens Venner Fyn.



... det 
næste er
 DIT ...

...vores 
bedste 
træk...

RING NU!

Leif
59 48 95 71

Vibeke
59 48 95 73

Kate
59 48 95 85

Peter
59 48 95 74

Susanne
59 48 95 86

Torsten
59 48 95 72

Lars Thomas
59 48 95 75

Østergade 40. Middelfart. Tlf.: 59 48 95 70 www.nordfynsbank.dk



Hos RealMæglerne Middelfart
siger vi det som det er.
Vi står altid klar med råd og vejledning uanset, hvor langt du 
er i dine boligovervejelser.

Kontakt os på tlf.: 7199 5500
eller besøg os i butikken i Østergade. Velkommen!



Program
Torsdag d. 13. februar
Strib Kirke 
Kl. 19.30

Zenobia Kr. 120,-

Fredag d. 14. februar
Festivalåbning
CaféScenen 
Kl. 18.30 

Strib Skoles Kor og Orkester 
Åbningstale v/restauratør John Kistvad,
Restaurant Holm’s, Middelfart

Gratis

Hal 1
Kl. 20.00

HverdagsAstronauterne 
Folkeklubben
Altan

Kr. 270,-

Hal 2
Kl. 20.30

The Folk Factory
Tue West Kvartet 
Ahab

Kr. 270,-

Irish Pub
Kl. 21.30

Denis McLaughlin med venner Gratis

Billetsalg til GUF-medlemmer 
Medlemmer af GUF kan købe billet til Strib Vinter Festival 2014 allerede fra 21. november 
2013. Der kan kun købes en billet af hver billettype pr. medlemskab. 
Billetter kan kun købes til eget brug. Ved køb af partout-billet kan medlemmerne også 
købe en billet, der gælder til overnatning på skolen.
GUF medlemsbilletter til Strib Vinter Festival kan kun købes ved henvendelse til: 
Mona Høj Jensen, tlf. 23 20 82 50 (efter kl. 17.00) eller mail: lemona@mail.tele.dk

Hele festivalen, fredag og lørdag til kl. 01.30 - Levende musik på 
CaféScenen - Fri entre!
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Lørdag d. 15. februar
Hal 2
Kl. 11.30-13.30

HOLM’s Frokostjazz: Riverside City 
Jazz Band (sildebord kr. 90,-)

Gratis

Hal 1
Kl. 13.00

FolkZone
Perry Stenbäck, Svend Erik Larsen, Helge 
Arildsø, Leif Ernstsen og Anders Mikkelsen

Gratis

FestivalCaféen
1. sal fra 17.00

Festival festmenu 2014
Forret - stor buffet - dessert

Kr. 210,-

Hal 1
Kl. 20.00 

Svøbsk 
Esben Just Trio
Søren Kragh-Jacobsen med Oktober

Kr. 290,-

Hal 2
Kl. 20.30

Cara 
Eleanor Shanley
Chasing Grace

Kr. 290,-

Irish Pub
Kl. 21.30

Denis McLaughlin med venner Gratis

Søndag d. 16. februar
Hal 1 
Kl. 13.00

Thomas Kjellerup
Lasse og Mathilde med Ole Fick,
Alex Riel og Bo Stief

Kr. 220,-

Partoutkort til hele festivalen: Kr. 640,-
Partoutkort gælder til alle arrangementer - dog undtaget kirkekoncerten 
torsdag aften.
Børn under 12 år betaler 1/3 af normal billetpris. Dørene til spillestederne forventes 
åbnet senest en halv time før koncertstart. Ret til ændringer forbeholdes!

Information: Jørgen Rahbek, tlf. 25 58 65 06, e-mail: jrahbek@stribnet.dk
 (Bemærk: Telefonisk henvendelse kun mellem 18.00 og 21.00).

Billetsalg: www.strib-vinterfestival.dk (fra 29. november 2013).

Billetsalg pr. telefon:

Middelfart Sparekasse,
telefon 64 40 17 50. 33

Konferenciers: Bente Kure og Leif Ernstsen



Fredag: 17.00 - 02.00
Lørdag: 08.00 - 02.00
Søndag: 08.00 - 13.00

FestivalCaféen
Gode oplevelser både for øret og ganen...

Caféen (med CaféScenen) er mødestedet, hvor 
der er oplevelser både til øret og til ganen, med 
GRATIS entré.  

FestivalCaféen tilbyder et bredt udvalg af mad og 
drikkevarer, som kan nydes fra tidligt til sent!

 Åbningstider:

Husk:
Egne drikkevarer må ikke 
medbringes  i Caféen!

Morgenbord
“All You Can Eat”
Lørdag & søndag 08.00-10.30

Stort udvalg af brød, ost og 
pålæg samt kaffe og the.

Varm menu: 

Fredag d. 14/2 kl. 17.30 - 19.00

”Gammeldaws” flæskesteg med kartofler, 

rødkål, sovs og chips.

Lørdag d. 15/2 kl. 17.30 - 19.00

Paella m/kylling, bacon, muslinger, rejer 

samt salatbar m/stort udvalg. 

Hele weekenden: 

Den originale festivalsandwich 

m/kamsteg og rødkål.

kylling/bacon sandwich.

Varme pølser, ristede og hotdogs.

3 stk. hjemmelavet smørrebrød.

Frisk salatbowle.
Kaffe, the og friskbagt kage 

Udvalg af chokolade, slik, 
chips og frugt.

Vi har også retter for vegetarer! 

www.strib-vinterfestival.dk34
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Forret:
varmrøget laks m små salater.

Brød og smør.

Buffet:
Kalveculotte. 
Pulled pork.

Kartofler i sennepscreme.

Coleslaw. 
Spidskål m solbær.

Grøn salat m/nødder.

Dessert
Chokoladekage m æble-vanilje kompot.

Pris pr. kuvert kr. 210,00

Billetter kan købes i forsalg fra d. 29. november 

2013, samt på selve festivalen.

Restaurant FÆNØSUND vil igen i år hjælpe lørdag aften på festivalen godt i gang med 
en udsøgt sammensat menu.

Strib Vinter Festival og Restaurant FÆNØSUND vil ved hyggelige borde servere 
en forfriskende forret, samt anrette en varm buffet med udvalg af stege, tilbehør og 
spændende salater. Vi runder hele herligheden af med en god tradition, chokoladekagen 
som i år serveres med æble-vanille kompot.

  
 

Festival festmenu 2014  

Lørdag d. 15. februar fra kl. 17.00
FestivalCaféen

Festmenu vinkort
Vi gentager succesen 
fra tidligere festivaler, 
og har fundet et par 
vine som supplement 
til vores festivalvin, så 
der igen i år er et lille 
- men godt udvalg.
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FolkZone: Perry Stenbäck, Svend Erik Larsen, 

FolkZone kan helt konkret siges at være født af Strib Vinter Festival...

I forbindelse med festivalens jubilæum sidste år, spillede de tre gamle venner Svend Erik Larsen, 
Helge Arildsø og Anders Mikkelsen en koncert med folkemusik fra de seneste 25 år. Snart 
dukkede også Perry Stenbäck og Leif Ernstsen op på scenen, og et orkester var født!

De fem musikalske musketerer valgte at fortsætte samarbejdet, og har siden spillet adskillige 
koncerter over hele landet. 

Programmet er en blanding af sange og melodier, skrevet af de fem kunstnere selv, krydret med 
enkelte folk-klassikere - det hele serveret med  en ganske betydelig portion humor og mange 
små historier, som orkestret hårdnakket kalder sandfærdige...   

CaféScenen 2013 - Strib Vinter Festival 
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Lørdag d. 15. februar kl. 13.00 
Hal 1

Helge Arildsø, Leif Ernstsen og Anders Mikkelsen

FolkZone er:

Perry Stenbäck (Vokal, guitar, mandolin mm.)
Velintegreret immigrant fra det nordlige Sverige.
Perry har gennem de senere år spillet med et sandt galleri af store, danske kunstnere 
på vise- og folkscenen, blandt andre Søren Korshøj, Søren Krogh, Lauro Mo og Allan 
Olsen. Med sit fantastiske guitarspil, flotte vokal og varme humor tilføjer han et ekstra 
krydderi som gør ”den danske stuvning” perfekt. Perry har bandets mest svenske humor!

Svend Erik Larsen (Vokal, guitar, bodhran, mundharpe, akk. bas)
Alle kender Svend Erik, og Svend Erik kender alle! Han har været en del af den danske 
musikscene i en hel generation, og han færdes hjemmevant i mange musikalske 
sammenhænge, så som: Shamrock, Wånsda, Folk Friends og naturligvis solo. Svend 
Erik har bandets mest uangribelige humør!

Helge Arildsø (Vokal, guitar)
Helge har været musiker meget længere, end han selv kan huske. Han var med, 
dengang Lord Nelson stod fra land, og manglede en shantysanger. Sådan har det været 
lige siden: Man kalder på Helge, når der er behov for en ægte, engageret entertainer. 
Helge har bandets flotteste sko!

Leif Ernstsen (Harmonika)
Leif Ernstsen er en institution på den danske folkscene. 
Han er især kendt for sit mangeårige samarbejde med Bente Kure, men han har også 
været med i en lang række andre sammenhænge, f.eks. Peter Abrahamsen & Bell 
Pepper Boys samt  Paddy Doyles. Leif er en kunstner og et menneske som supplerer 
de garvede og bakker de nye op, ikke mindst i kraft af sit arbejde som konferencier på 
festivalerne i Skagen og Strib. Leif har bandets mest moderne hår!

Anders Mikkelsen (Vokal, guitar)
Sangskriver med temmelig mange historier på samvittigheden. Anders fejrede 25 års 
jubilæum i 2012, og har i eget navn udgivet 4 CD’er, senest ”Maries Hus” i februar 2012. 
Han turnerer til dagligt med Anders Roland, og havde i en del år også et samarbejde 
med nu afdøde Hans Graasvold. Anders har bandets mest skødesløse koreografi!



Vognmand “Frank” og
 Vestfyns Kloakservice Aps

Vi tager skraldet ved festivalen!

v/ Lars Nygaard

Bjørnøvænget 36 · 5500 Middelfart · Tel. 64 41 09 43 · Fax 64 41 07 80

Containerudlejning · Kloakservice · Kranarbejde



Christian Barslund  
32 69 63 07 
christian.barslund@nordea.dk

Nordea 
Algade 83 
Middelfart  
nordea.dk

Rummer din økonomi skjulte 
muligheder, er jeg ekspert i 
at afsløre dem…
Hos os får du personlig rådgivning, der kan åbne op 
for muligheder, du måske slet ikke anede, du havde. 

Kig ind eller bliv kunde på nordea.dk/
nykunde eller ring 70 33 33 33.

Gør det muligt
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CaféScenen
Gode oplevelser både for øret og ganen...

Hygge, gamle og nye venner, god musik, pause fra hallerne, morgenmad, pølser, kolde 
øl, en lille lur sidst på aftenen, nervøse debutanter, lyrik af høj klasse, nye og gamle 
kærester og meget, meget andet.

CaféScenen på Strib Vinter Festival er i årenes løb blevet til en institution. Nogle bruger 
rigtig meget tid her ved cafébordene, og nyder musikken, stemningen - som irerne vil 
sige det: “The craic”.

Musikere fra hele landet sørger for underholdning fra scenen, og festivalmedhjælpere 
sørger for at boderne bugner af mad og drikke; lydmanden har et par travle dage med 
opstilling af nye bands hver time. Mange yder en formidabel indsats...

CaféScenen summer af liv og musik fra tidlig morgen til sen aften 
– med andre ord: Rigtig festivalstemning!
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Husk: Musik til kl. 01.30 både fredag og lørdag!

Genrerne på CaféScenen spænder bredt: 
Viser, irsk og skotsk folkemusik, dansk folkemusik, nordisk folkemusik, cajun/zydeco, 
spillemandsmusik, folk-rock, blues...

Mød blandt andre: 
- Potters Jig............................................. Et godt gensyn med dette populære band. 
- Tankens Bager.......................... ............ Dansk singer/songwriter band.
- Perry Sjunger Cornelis och annat........ Perry Stenbäck - med sit eget orkester.
- Cuttin’ Grass......................................... Nyt orkester i Strib-sammenhæng. 
- Laura Mo.............................................. Karismatisk sangerinde fra det nordjyske.

... og mange flere, kendte såvel som helt nye navne!

Det samlede program for CaféScenen 2014 vil blive offentliggjort 
i januar 2014, og udleveres i trykt form under selve festivalen.

 

Guitarworkshop med Perry Stenbäck  

Søndag d. 16. februar fra kl. 11.00
Sted: Se opslag under festivalen!

I år er festivalens traditionelle guitarworkshop lagt i 
hænderne på Perry Stenbäck, som i øvrigt også kan 
opleves som musiker på festivalen i flere forskellige 
sammenhænge (“Perry Sjunger Cornelis och annat”,
“HverdagsAstronauterne” og “FolkZone”).
Perry har optrådt sammen med mange af de største, 
danske kunstnere, f.eks. Allan Olsen, Sebastian og 
mange flere. Han er som en sprudlende orkan af 
varieret guitarspil, og han lærer gerne fra sig af sine 
mange teknikker...

Velkommen til en inspirerende, alsidig og ikke mindst humoristisk workshop med
en af danmarks (og sveriges) mest erfarne multi-instrumentalister.

Alle er velkommen...bare mød op og tag guitaren med!



Fisken til frokostjazz 
er sponsoreret af:

Stort udvalg i 
friske fi sk og røgvarer.

Leverer også til 
storkøkkener og 

institutioner.

Havnegade 93
5500 Middelfart

Tlf. 6441 1493
Mobil 2192 1365

- Altid havfriske fi sk . . .

Algade 41 · 5500 Middelfart
Tel. 64 41 00 15
balvigseftf@mail.dk
www.balvigseftf.dk

Følg os på

Strib Landevej 7 · tlf. 22 92 01 37
www.leklip.dk
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Udlængsel og hjemvé - og så alt det ind i mellem

www.strib-vinterfestival.dk 43

Da Alberte Winding sluttede sin farverige og varme optræden på Strib Vinter Festival 
2013 af med sangen ”Forår” - JA da ramte den rent ind i hjertet på billedkunstneren 
Anette Walther som sad på 1. række: ”Her er inspirationen til Strib Vinter Festivals 
plakat for 2014!”

Så med tanker på forårets kommen og den store åbne verden vi omgiver os med, blev 
dette år plakat og forsidebillede til. Et billede der samtidig har været starten på en 
stor billedserie ”URBAN VILLAGE”. Udlængsel og hjemvé - og så alt det ind i mellem. 
”Hvert eneste billede i serien URBAN VILLAGES minder mig om et sted, en samtale, 
en musikstump, en udsigt eller et tiltrængt knus et sted i verden!!” siger Anette Walther. 

Hele billedserien samt over 100 andre varme billeder kan ses på hendes nye store åbne 
Galleri på Severin Kursuscenter beliggende mellem Strib og Middelfart med en skøn 
udsigt over Lillebælt. Kig gerne forbi!!!

På Strib Vinter Festival 2011 indledtes et samarbejde imellem Festivalen og den lokale 
billedkunstner Anette Walther Fassing, som er utrolig aktiv i et væld af spændende 
udstillinger på såvel Manhatten i New York, Hamborg og Firenze. særudstilling på 
Frederikshavn Kunst-museum, Galleri Himmerland og er netop nu aktuel på Studio 
Vogue Gallery i Toronto, Canada. Se www.galleri-walther.dk

Anette Walther forærer derfor Strib Vinter Festival et maleri - i år et 90x100 til en 
værdi af 7000,- 
Billedet vil stå fremme under festivalen, så ALLE kan byde på det indtil søndag kl. 13. 
Overskuddet fra salget af billedet vil igen i år blive brugt til at støtte op om musikerne på 
festivalens åbne CaféScene, hvor der er gratis adgang for publikum under hele festivalen.

Husk: AKTION kræver AUKTION! 
Støt innovationen og store drømme på CaféScenen!



www.gls-pakkeshop.dk

Hent og send pakker

Danmarks største distributionsnetværk 

med personlig betjening!



Svøbsk Kvartet (DK)

Forførende folkemusik med en klang af tidløshed...

Når man hører Maren Hallberg og Jørgen Dickmeiss spille sammen, fornemmer man 
det tætte forhold imellem to mennesker der er samlet om en fælles skæbne. De skaber 
en fortryllende stemning med sjæl og dyb indlevelse og spiller tæt sammenflettet som 
i den traditionelle pardans fra hvilken, de har taget deres navn - Svøbsk. Deres lyse og 
artikulerede musik er rodfæstet i den blomstrende arv af traditionel musik fra Danmark 
og de omkringliggende lande.
Maren og Jørgen har allieret sig med de to forrygende musikere Theis Langlands (piano) og 
Simon Busk (percussion) og de komplementerer på fornemste vis musikken. Sammen skaber 
de et sammenvævet musikalske værk, der bringer musikken til nye højder. Spilleglæden er 
stor og det mærkes tydeligt, at de suger til sig og inspireres af hinandens musikalske selskab

Svøbsk spiller hvert år et stort antal koncerter i klubber, festivaler, kirker, biblioteker og skoler, 
og har turneret i Grønland, Island, Canada, Finland, Polen, Skotland og Tyskland. 
Svøbsk har udgivet to anmelderroste album, ”Sig mig” i 2005 (som blev nomineret til en Danish 
music awards, årets debut) og ”En klang af tidløshed” i 2009.

                               www.svobsk.dkMaren Hallberg: Harmonika og skeer
Jørgen Dickmeiss: Violin, vokal, mandolin,  
 guitar, jødeharpe og  
 mundharmonika
Simon Busk: Perkussion, mandolin
Theis Langlands: Piano og jødeharpe 

Lørdag d. 15. februar kl. 20.00
Hal 1
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Esben Just Trio (DK)

Esben Just:  Piano
Henrik ”SP” Poulsen:  Bas
Niels Ratzer:   Trommer

Lørdag d. 15. februar kl. 20.00
Hal 1
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Efter i 10 år at have været frontmand for ”Trioen”,  Skipper/Just/Frost , har Esben Just 
nu taget springet og gået solo med egen trio.

Det kommer dog nok ikke til at betyde det store for stilen, for som Esben siger: ”Jeg spiller 
jo, som jeg gør, og det har altid været New Orleans, der har været omdrejningspunktet 
for mine musikalske udfoldelser.” Med sig, til at holde beatet varmt og stemningen i top, 
er venner fra gamle dage, Henrik ”SP” Poulsen på bas og Niels Ratzer på trommer. 
En konstellation, der til fulde har bevist sin levedygtighed og power på Københavnske 
spillesteder gennem tiden. Så mon ikke der bliver lejlighed til at svare ”tak” når 
spørgsmålet ”hvad siger man så?”, lyder fra scenen? Esben er i hvert fald tændt og 
parat til at sprede den gode stemning og lade tamburiner og megafon være til stede på 
scenen, i for danske forhold temmelig store mængder. 

Der er lagt op til en energi – og humørfyldt koncert når Esben sætter sig ved pianoet og 
sammen med sine musikalske venner lader sang og rytmer fylde salen.

                      www.esbenjust.dk



professionel service

attraktive priser

rentefrie lån    

tlf.  64 41 91 11

www.takt-tone.dk

Værkstedsvej 28 · 5500 Middelfart
Tlf. 6441 1562 · Fax 6441 1729

www.mvtryk.dk

algade 67  5500 middelfart  telefon 6441 5615



Fynsvej 66 · 5500 Middelfart
Tlf. 63 40 77 00 · www.lillebaelttraelast.dk



Middelfarts nye 
Asia Restaurant



Søren Kragh-Jacobsen med Oktober (DK)

Torben Westergaard: Bas
Francesco Calí:  Harmonika
Jonas Krag:  Guitar
Emil de Waal:  Trommer
Ida Nørholm:  Cello
Søren Kragh-Jacobsen: Vokal og guitar

Lørdag d. 15. februar kl. 20.00
Hal 1
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Ud over sine mange film, er Søren Kragh-Jacobsen nok mest kendt for sangen om 
Mona Mona Mona, og Fy Fy Skamme, som Tom og Jes sang ind i børneklassiker-himlen.  

CD’en Isalena i 2002 blev solgt i langt over 20.000 eksemplarer. De sidste par år, har 
Søren Kragh-Jacobsen givet koncerter sammen med Torben Westergaard og hans 
gruppe Oktober. Det er der kommet en helt ny stemning ud af. Søren beskriver det selv 
som at være kommet med i et mindre symfoniorkester. 
Når de nu drager på turne for anden gang, bliver det med sange fra før og nu. Her kan 
man genhøre noget af det helt gamle, noget fra Tom og Jes tiden, en del fra Isalena 
tiden og noget helt nyt. Samarbejdet med Torben Westergaard og Oktober giver Søren 
Kragh-Jacobsens lyriske og musikalske univers et helt nyt tvist, en helt ny dimension.
  
            www.facebook.com/skj.oktober



Good Origin - når omtanke tæller



Cara (DE/SCO/IRL)

Cara’s medlemmer kommer fra Tyskland, Skotland og Irland. De spiller irsk folkemusik 
af guds nåde. Navnet Cara kommer fra det irske og betyder ”ven”.

Bandets medlemmer må betegnes som forholdsvis unge til trods for at bandet har 
eksisteret i godt 10 år. Og netop det ungdommelige skinner igennem når Cara går på 
scenen. De spiller med stor energi og entusiasme og de når langt ud over scenekanten 
til et begejstret publikum.

Cara har spillet i det meste af Europa og har også lagt turen forbi USA. Bandet spiller 
både egne kompositioner og materiale hentet i den irske folkemusik.

                      www.cara-music.com

Gudrun Walther: Vokal, violin og 
 harmonika
Kim Edgar: Vokal og klaver
Ryan Murphy: Uilleann pipes og   
 fløjter
Jürgen Treyz: Vokal, guitar og   
 dobro
Rolf Wagels: Bodhran

Lørdag d. 15. februar kl. 20.30
Hal 2
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Kære festivaldeltager!

Har du tænkt på at oprette testamente? – Selv om du er gift, og kun har børn 
med din ægtefælle, vil et testamente være med til at sikre længstlevende og 
eventuelle børn.
Bor du papirløst sammen med din kæreste, og har I oven i købet mine børn/
dine børn/og evt. vores børn – er I helt ude i gyngerne uden et testamente!

Det koster med festivalrabat kr. 3.000,- + moms kr. 750,- + stempel kr. 300,- 
= i alt kr. 4.050,- at sikre din familie… og det bør du gøre nu, mens livet leves...

Middelfart Advokaterne
Jensen-Dahm, Gorm Pedersen og Schroll Madsen

Tinghuset, Algade 6, 5500 Middelfart
www.middelfartadvokaterne.dk

tlf. 64 41 00 52

Havnegade 3B  ·  5500 Middelfart
5500@nybolig.dk  ·  Tlf. 6441 5565
Åbningstider: Man.-ons.: 9.00-17.00 
Tors.: 9.00-18.00. Fre. 9.00-16.00 
Lør. 10.00-12.00

Ole Juhl
Indehaver
2010 5565

Nybolig 
Middelfart

Tom Skjellerup
Indehaver
3029 5565

Nicolaj Seelig
St.aut. ejend.mægler
2920 5564

Gustav B. Carlsen
Salg & vurdering
6161 7937

Iben N. Basballe
Sagskoordinator
5141 0565  



Eleanor Shanley Trio (IRL)

En fornem irsk sangstemme kommer til Strib Vinter Festival igen. Eleanor Shanley er 
verdenskendt for sin unikke sangstemme og sine fortolkninger af traditionelle irske sange.

Hun startede for alvor sin karriere i den legendariske irske gruppe De Dannan. 
I midthalvfemserne gik hun solo og har siden rejst verden rundt og begejstret publikum 
med hendes intense sangstil.

Shanley har bl.a. Indspillet med The Dubliners og adskillige andre irske folkemusikere. 
Hun kommer fra en musikalsk familie og fik så at sige den irske folkemusik ind med 
modermælken. I sit voksenliv tog musikkarrieren for alvor fart, da hun blev en del af den 
legendariske gruppe De Dannan. Hun siger,  “ I learned so much about music and the 
music business in the five years. It’s a time in my life I have very fond memories of and i 
am eternally grateful for. I am happy also that I have remained friends with the band and 
have returned from time to time to play various gigs with them and also with Alec Finn 
and Frankie Gavin as solo artists.”

Eleanor Shanley skal høres … Hun er indbegrebet af irsk traditionel musik og et af 
højdepunkterne på dette års Vinter Festival.
          www.eleanorshanley.com

Eleanor Shanley: Vokal
Frankie Lane: Vokal, guitar og dobro
Paul Kelly: Mandolin og violin

Lørdag d. 15. februar kl. 20.30
Hal 2
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Strib Radio
Vestergade 85, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 11 20

Strib Radio
Vestergade 85, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 11 20

Industrivej 3B  5500 Middelfart  tlf: 6441 0530  fax: 6441 6961  mail: info@trap.as  web: trap.as



Chasing Grace (DK)

Chasing Grace har eksisteret siden 2010. Bandet består af musikere med stor rutine 
fra både pop- og rockscenen og den mere roots-inspirerede/akustiske scene. Og det er 
netop både den poppede singer/songwriter stil og den mere støvede americana/country 
stil, som publikum kan se frem til at høre, når Chasing Grace stiller op på dette års Strib 
Vinter Festival.

Bandet har, indtil videre, to albumudgivelser i ryggen. Det andet udspil fra bandet er 
fra 2013 og er ikke mindre end et dobbeltalbum. Dobbeltalbummet ”II”, der udkom den 
18/3 2013, byder således på det bedste fra to forskellige lejre: singer/songwriter/pop og 
americana/country. Albummets første plade ”Shine” er viet til den mere følsomme og 
poppede side, og plade nummer to ”Dust” tager lytteren til et støvet americana-univers. 
I september 2012 udkom 1. single ”My Heart is a Hideaway”, i januar 2013 kom 2. single 
”Dear Diary” og d. 18. marts 2013 udkom så hele albummet. DR P4 har taget rigtigt godt 
imod albummet, og har siden udgivelsen haft dem i ”HOT” rotation. Bandet og albummet 
har fået pæne ord med på vejen, bl.a. af Alex Nyborg Madsen i hans program ”Madsen”.

Publikum kan se frem til en koncert med vellyd og gedigne gode og smukke sange, når 
Chasing Grace går på scenen.
  
           www.facebook.com/pages/Chasing-Grace/127136603991283

Michael Lund:  Vokal og guitar
Lars Rahbek Andersen: Keyboard 
Johannes Gissel:  Trommer 
Jesper Edvardsen:  Bas
Mikkel Grue:  Lap steel, pedal 
  steele og dobro
Jane Clark:  Violin

 

Lørdag d. 15. februar kl. 20.30
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Vejlevej 48 . 7000 Fredericia
Tlf. 75 93 13 00



Thomas Kjellerup (DK)

Siden det store gennembrud med ”Anni’s sang” i 1991 har Thomas Kjellerup været en 
af Danmarks mest efterspurgte troubadourer. Han er en af de få herhjemme, der magter 
at gå alene på scenen og fastholde og bevæge publikum en hel aften - kun bevæbnet 
med sin akustiske guitar og sine poetiske og stemningsfulde sange.

Thomas Kjellerups særkende er de enkle, stemningsfulde tekster og de smukke og 
utroligt iørefaldende melodier. Den vestjyske sangskrivers filosofi har været klar fra 
starten af: ”En god sang kan ikke overhøres. Den har sit eget liv, og finder selv vej til 
publikum - med tiden....” Han stoler, med andre ord, både på sine egne sange - og på 
publikums evne til at genkende en god sang når den er der. 
Så heller ikke i fremtiden skal vi forvente at se Thomas Kjellerup slå på tromme for sig 
selv med det formål at vinde markedsandele og opmærksomhed. Han lader stille og 
roligt sine sange gøre arbejdet. Mange hundrede udsolgte koncerter overalt i landet 
tyder på, at de gør det godt.
Siden det første album, som udkom i 1985, er det blevet til ialt 9 originalalbums med 
de velkendte, vemodige og varme sange, hvoraf flere i dag står som langtidsholdbare 
klassikere: ”Hver morgen”, ”Stilfærdigt farvel”, ”Ved siden af mig”, ”Dage som denne” og 
”Juliette” for nu blot at nævne én håndfuld.

Her er det bedste udgangspunkt for en stemningsfuld afslutning på årets Vinter Festival.

           www.thomaskjellerup.dk

Thomas Kjellerup:  Vokal og guitar Søndag d. 16. februar kl. 13.00
Hal 1
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VIGERSLEVLUND
UDLEJNING OG TRANSPORT

• Duge
• Servietter
• Service
• Borde og stole
• Gulve, varme og lys

Aftal tid for et besøg 
i vores udstilling

tlf. 64 89 23 30 · www.vigerslev.dk

Værkstedsvej 28 · 5500 Middelfart
Tlf. 6441 1562 · Fax 6441 1729

www.mvtryk.dk



Lasse og Matilde med Ole Fick, Alex Riel og Bo Stief (DK)

For godt 30 år siden udgav Lasse og Mathilde deres første album sammen. I juni 2013 
udsendte de deres seneste: ”Verden Venter”, produceret af Bo Stief som også betjente 
bassen, Alex Riel bag trommerne og på guitarer Ole Fick.
Lasse og Mathilde er rutinerede spillemænd. Rutinerede ”fynske” spillemænd og hvem 
kender ikke deres, vel nok, kendteste sang ”Fyn er fin”, som vel må betragtes som en 
slags nationalsang for øen i midten af Danmark. Lasse & Mathilde har haft en travl 
sommer, hvor hele landet er blevet introduceret for de nye sange af duoen. Titlerne 
”Dæmonen” og  ”Igen” er blevet flittigt spillet på DR P4 og P5.

Det er en fornøjelse, at have den kendte duo tilbage på Strib Vinter Festival. Bo Stief og 
Alex Riel spiller for første gang live (siden release-koncerterne) med Lasse & Mathilde 
og tilføjer nye spændende facetter til duoens kendte stil. Ole Fick har været en sikker 
støtte igennem alle årene og medvirket på samtlige Lasse & Mathildes udgivelser, så 
han er selvfølgelig også med! Disse 5 musikere byder på rigtig mange års erfaring og 
stor musikalsk sammenspil. Koncerten med Lasse og Mathilde vil byde på både nye 
sange samt perler fra det allerede kendte repertoire. 

Publikum kan glæde sig til et show fyldt af varme, musikalitet, humor og en pris til livet, 
leveret af nogle af de mest kompetente folk på den danske musikscene.

           www.lasseogmathilde.dk
Mathilde Bondo: Vokal og violin
Lasse Helner: Vokal og guitar
Alex Riel: Trommer
Bo Stief: Bas 
Ole Fick: Guitar

Søndag d. 16. februar kl. 13.00
Hal 1
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Strib Vinter Festival vil gerne
takke alle annoncører, sponsorer og 

andre samarbejdspartnere for den støtte, 
I har ydet til dette års festival.

På gensyn i 2008

Der må ikke parkeres i 
den gamle skolegård og 
på Røjlemosevej.

På gensyn i 2015



-godt selskab

M
V

-T
ry

k 
a·

s 
. 6

4 
41

 1
5 

62



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


