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Ester Brohus

”Bedre end Storebæltsfærgen”

I år skal vi spille på Strib Vinter Festival. Det ser vi rigtig meget frem til.

Det er ikke første gang vi spiller på festivalen, så vi ved hvad der venter os.

Det er altid en fornøjelse at møde alle de andre musikere, høre hvordan det står 
til, og lytte til deres nye sange.

For sådan nogle som os, bliver der ikke arrangeret ”Den årlige firmafest” hvor 
der kan hygges igennem. 
Og den gamle Storebæltsfærge, Knudshoved – Halsskov er for længst nedlagt. 
Så snakken over den alt for tørre ostemad og den tynde kop kaffe er der heller 
ikke mere.

Nej, godt vi kan mødes der hvor der holdes fast og brændes for musikken, og 
hvor vi kan møde vores publikum.

I år har jeg bl.a. taget min gode ven og nabo Knud Møller med. 
Vi glæder os til at spille vores musik for Jer.

Vores musik er vores liv!

Strib Vinter Festival: ”En rigtig go’ start på et nyt musikår”...



www.midspar.dk

ET GODT INITIATIV 
FORTJENER EN  
GOD OPBAKNING
Middelfart Sparekasse er med igen, når musikken spiller, og der kommer ekstra liv i byen. Sparekassen lægger både kroner og kræfter i at få Strib Vinter Festival til at spille – år efter år. Så kom og bak op om festivalen - kom til nogle hyggelige dage i musikkens tegn. 
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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 28. november 2014 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 34 og 35. 

Overnatning:
Der er mulighed for at overnatte i skolens klasseværelser, men kun ved forudbestilling. 
Overnatningsbilletter kan kun bestilles hos Mona Høj Jensen på lemona@mail.tele.dk
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:
Husk: Receptionen åbner først for gæster fredag kl.16.00!
Fredag............... 16.00-01.30
Lørdag............... 09.00-01.30
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

„Vi sælger din bolig
- med lokalt kendskab, 
netværk og engagement 
i dit boligsalg.“

Michaela Borgqvist, Nikolaj Klinge 
& Celina Haider Bill

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

91
0

53



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



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: 

Erik Grip solo (DK)

Torsdag d. 5. februar kl. 19.30
Strib Kirke

En mand og en guitar - som da det begyndte for alvor for den nyere folkemusik i Danmark 
i midten af 1960´erne.

Det var Pete Seeger, Bob Dylan og den amerikanske folk-revival der var den store 
inspiration og havde nået Danmark, da Thøger Olesen åbnede Tivolis Visevershus i 
København og Erik Grip var med fra starten på lige fod med Cæsar, Per Dich, Cy, Maia 
og Robert, Trille, Povl Dissing og mange flere.

Helt præcist var første optræden ved et forældremøde på Kastrup Skole på Amager i 
1963. Så i 2013 kunne Erik Grip fejre noget så sjældent som et 50 års scene-jubilæum. 
”Det var meget udadvendt dengang”, siger Erik Grip, ”Vi ønskede at fortælle noget og 
måske også lave meget om. Vi ville selv. Vi ville fortælle en anden historie end den 
vores forældre fortalte. Det er i dag noget helt andet selvom jeg stadig ønsker at fortælle 
noget. Jeg kan slet ikke lade være med at fortælle røverhistorier mellem sangene. Og 
publikum elsker det. Og så er det i dag heldigvis meget sjovere”.
Alle kender Grip-sangene ”Velkommen i den grønne lund”, ”Rose skal vi danse”, ”Små 
hjul” for slet ikke at tale om ”Åbent landskab” eller ”Frank Jægers Viser”. 
Men der er jo mange flere små som store hits og favoritsange i det Grip’ske sangunivers. 
Alt er sunget på dansk og højt elsket af rigtigt mange mennesker. 

Det bliver en varm og hjertelig aften i Strib Kirke…               www.grip.dk

Erik Grip: Vokal og guitar.



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 

BOR 
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Officiel åbning af Strib Vinter Festival 2015
Strib Skoles Kor og Orkester - Bente Kure

Fredag d. 6. februar kl. 18.30
CaféScenen

Birte Brændgaard: Kordirigent.
Lise Larsen: Orkesterleder.
Bente Kure: Vokal og guitar.

Strib Skole bliver i løbet af få timer ændret fra at være fyldt med børn, der er i skole, 
til at være en festivalplads. Derfor er det en god tradition, at skolens kor og orkester 
medvirker ved åbningen, så børnene får lov til at give publikum en oplevelse af, at sang 
og musik er en del af hverdagen på skolen. 

I år vil koret synge et par sange sammen med Bente Kure, der med sin smukke og 
varme stemme vil give både børnene og publikum en god oplevelse.

       www.strib-skole.dk
       www.benteogleif.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 Lars Vigsø, formand for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget i 
Middelfart Kommune. 

www.strib-vinterfestival.dk



STATICX

Hvorfor nøjes med mindre?

SE, OG FORSTÅ...

Benno Steen Jeppesen

Vi kan hjælpe dig  
med at se rigtigt.  
Kontakt os, og lad 
os kontrollere dit syn.



• VVS-arbejde
• Gas service
• Ventilation
•  Olie og

Stokerservice
• Badeværelser

GOD SERVICE OG HØJ KVALITET
det er du sikret hos Vestfyn VVS

VVS/Kauslunde

A∕S

Du har
garanti på 
alt udført
arbejde
hos os.

Sofi endalsvej 8, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 6440 6050

v/aut. vvs-installatør Torben Johansen

Granlyvej 44, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 25 80
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Bluestoget  (DK)

På utallige opfordringer genopliver vi succeskoncerten fra Jubilæumsfestivalen i 2013 
med H.P. Lange og Bluestoget, dog med enkelte ændringer.

Aftenen vil byde på en parade af danske og dansk/amerikanske blues og folk musikere. 
Mange af musikerne var med da hele blues/folk bølgen startede i Danmark i 60’erne og 
70’erne – andre er kommet til senere. Fælles for dem er, at alle stadig er med på toget 
denne aften til Strib Vinter Festival.
Bluestoget tager publikum med på en rejse. Fra hvor bluesmusikken startede i det 
sydlige USA tilbage i starten af forrige århundrede - og op til i dag, hvor der stadig 
spilles blues over hele verden.
Som noget nyt denne gang, har H.P. Lange inviteret bluessangerinden Miriam Mandipira 
til at være med.
Miriam Mandipira er født i Zimbabwe og begyndte at synge i en meget ung alder. I 1996 
blev hun frontfigur i bandet Luck Street Blues, som hun spillede med indtil hun i 2005 
blev hentet til Sydafrika for at synge med det førende bluesband, Strange Brew. Hun er 
blevet betegnet som Zimbabwes bedste jazz/blues sangerinde, og nævnes i både sit 
hjemland og i det sydlige Afrika, som ’Queen of the blues’.
Siden 2007 har Miriam Mandipira været bosat i Danmark hvor hun optræder i mange 
forskellige bandkonstellationer.

Et andet kendt ansigt er med denne gang: Benny Holst. 
Med dybe rødder i dansk sangtradition og som protestsanger leverer Benny den gode 
historie og må regnes med når kongerækken af danske sangskrivere skal opstilles.
Benny Holst har optrådt adskillige gange på Strib Vinter Festival og vil her kort tid før sin 
75 års fødselsdag udgøre et kært gensyn.

             
H.P.  Lange
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Musikerne vil gennem aftenen på skift tage rollen som sangere og 
som sidemen, så forskellige  konstellationer opstår.
Hvordan det præcist kommer til at forløbe ved man ikke helt før på 
selve aftenen – og det er bl.a. det der bliver spændende.

GLÆD jer til en forrygende aften med:

HP Lange:  Vokal og guitarer.
Miriam Mandipira: Vokal.
Benny Holst:  Vokal og guitar.
Paul Banks:  Vokal guitarer og mandolin.
Troels Jensen:  Vokal guitarer og piano.
Jørgen Lang:  Mundharpe.
Hugo Rasmussen: Bas.
Paul Junior:  Bas.
Jens Kristian Dam: Trommer.
 

Med på bluestoget er i år...

gere ogg

eleltt føførr pååpå

Fredag d. 6. februar kl. 20.00
Hal 1

Hugo Rasmussen Jørgen Lang

Benny HolstTroels Jensen

Paul Banks

Miriam Mandipira

Paul Junior J.K. Dam



4 pers. · 6 pers. · 8 pers.

64 41 40 55
Vi klarer transporten til 

og fra festivalen

· 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

Fisken til frokostjazz 
er sponsoreret af:

Stort udvalg i 
friske fisk og røgvarer.

Leverer også til 
storkøkkener og 

institutioner.

Havnegade 93
5500 Middelfart

Tlf. 6441 1493
Mobil 2192 1365

- Altid havfriske fisk . . .



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



- vi er med i festivalkøkkenet -
God Vinterfestival
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Maja og David (DK/CAN)

Maja Kjær Jacobsen og David Boulanger spiller traditionel musik og sange med 
udgangspunkt i Danmark og Quebec, Canada. De to musikere formår at få de respektive 
musiktraditioners forskelle og ligheder frem på en måde, som er både overraskende 
og forfriskende.

Maja spiller både almindelig violin og den norske Hardangerfele. David spiller violin med 
den særlige dybde og intensitet, der kendetegner Quebec-provinsen, og rytmen laver 
han på stepbrættet. 

Det lyder måske umuligt, men selv med 6.000 km imellem sig har de to musikalske 
traditioner bibeholdt usandsynligt mange ligheder, som sammen skaber et stærkt 
musikalsk tilhørsforhold til hinanden.

Duoen udgav i 2013 CD-en “Nord”.

               www.majandavid.com

Maja Kjær Jacobsen:  Violin, hardanger
 og vokal.
David Boulanger:  Violin, stepbræt og 
 vokal.

Fredag d. 6. februar kl. 20.30
Hal 2



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
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Cáirdeas (SCO)

Siden Cáirdeas startede er de blevet en af de fineste trioer på den europæiske folkscene 
med deres energiske og yndefulde leverance af keltisk musik. Ved at kombinere en stærk 
frontstemme med harmoni vokaler tilsat velspillet guitar, violin, mandolin, sækkepibe og 
fløjte, skaber de en entusiastisk præstation. 

Cáirdeas spiller traditionelle og moderne skotske og irske sange samt uforglemmelige 
ballader og hurtige reels. De kræser om deres musik – fremtryller mange fine finesser 
og spændende rytmisk akkompagnement. 

Cáirdeas har tourneret i Europa i de sidste otte år og har gæstet Danmark, Sverige, 
Tyskland, Italien, Holland og Schweiz. 

Hvis du ønsker at sidde og lytte, - hvis du ønsker at synge med, - hvis du ønsker at 
komme op og danse, kan du finde dig selv gøre alle tre ting til en Cáirdeas koncert!

            www.cairdeasmusic.com

Colin Ramage:  Guitar, mandolin og vokal.
Iain Anderson:  Violin og kor.
Neil Paterson:  Sækkepibe, fløjte, 
 guitar og kor.

Fredag d. 6. februar kl. 20.30
Hal 2





Folkeklubben (DK)

Folkeklubben er musik til den tænkende hjerne og det bankende hjerte. 

Det er musik og tekst, der på poetisk vis tager stilling til den verden, som vers og 
omkvæd skal genlyde i.

Ved sidste års Strib Vinterfestival skabte Folkeklubben en varm og festlig oplevelse, 
som vi gerne vil dele med publikum igen i år.

Folkeklubben udgav i efteråret 2014 deres andet album ”Danmarksfilm” som på det 
nærmeste har ryddet avisforsider og radioplaylister over hele landet. “Danmarksfilm” 
er efterfølgeren til Folkeklubbens debutalbum ”Nye Tider” fra april 2013. Med 
radiosingler som den filosofiske ”Tænker Tit” og “For Pengene”, der forener salmesang, 
modstandskamp og westernfløjt, sammen med undergrunds-hittet ”Fedterøv”, har trioen 
delt lussinger ud på spillesteder landet rundt, og for alvor cementeret sin berettigelse på 
den danske musikscene.
                  
                 www.folkeklubben.dk

Fredag d. 6. februar kl. 20.30
Hal 2
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Kjartan Arngrim:  Vokal og guitar.
Rasmus Dall:  Guitar.
Rasmus Jusjong:  Trommer/Rytme. 



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

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)

Irish Pub og Denis  McLaughlin er en uundværlig del af Strib Vinterfestival, og igen i år 
kan vi opleve ægte irsk stemning. 

En aften med Denis McLaughlin og venner er indbegrebet af god stemning. Han spiller 
et bredt spektrum af irske sange, og det er umuligt ikke at lade sig rive med af musikken 
og synge med eller klappe til de sprøde toner af akustisk guitar, mandolin og bodhran, 
den irske håndtromme.

Det er forrygende musik, når Denis går på scenen i Irish Pub sammen med sine 
musikalske venner, blandt andre Pia Nygaard på Violin og Kieran McLaughlin på 
guitarer m.m.

Så glæd dig til forrygende irsk stemning og højt humør!

                    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 og vokal.
Pia Nygaard: Violin.
 



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

Kustrupvej 31 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 33 02 

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 hovederne kolde, når musikken spiller og 
stemningen er høj? - svaret er Bente Kure og Leif Ernstsen. 

Bente Kure…. 
…..er sangfugl, guitarist, performer, sangskriver, underviser, penselfører og radiovært, 
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 altid finder lige de rigtige ord, som sætter både publikum og kunstnerne i den 
rigtige stemning!

Leif Ernstsen...
…er en suveræn harmonika-spiller, som både optræder med eget band, med Bente og 
i flere andre sammenhænge. Han er også en scenemand udover det sædvanlige, som 
kommer “langt ud over scenekanten”! Som sådan er han også den fødte konferencier, 
og det har han efterhånden været gennem mange år bl.a. på Strib Vinter Festival.

Velkommen igen til festivalens top-professionelle konferenciers.  
                   
www.benteogleif.dk

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



DET SPILLER I 
KØKKENET. 

7 DAGE OM UGEN 

FRA 11-22.00 

ÅRET RUNDT. 



Kingos Swing Quartet 
Orkestret består af 4 meget erfarne musikere, som har spillet swingende jazzmusik i 
mange forskellige sammenhænge de sidste 40 år.

Kingos Swing Quartet har et alsidigt repertoire med kendte jazzstandards. Mange 
numre er krydret med trestemmig sang. Orkestret har specialiseret sig i at spille “gamle” 
kendte danske numre, som har fået et friskt, swingende musikalsk udtryk.
Musikerne i Kingos Swing Quartet har gennem årene spillet med forskellige kendte 
solister, bl.a. Ole “Fessor” Lindgren, Jesper Thilo, Rikke Mølgaard, Ann Farholt, 
Finn Ziegler,  Bjarne Liller, Lone Kellerman, Dario Campeotto, Flemming Krøll, 

Kim Kingo:   Trompet  og vokal.
Gert Panch Kolmos:  Piano og vokal.
Mogens Westermark:  Bas og vokal.
Niels Chr. Resting:   Trommer.
 

Lørdag d. 7. 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)
 

Arne “Papa” Bue, Otto Brandenburg, Cornelis 
Vreeswijk, Erik “Krølle” Andersen m.fl.
Glæd Jer til at skylle silden ned med swingende 
jazzmusik og den lille dram I ved…!



Torsten

Anne-Marie

Kate Vibeke

Lars Thomas

Peter

Leif

VI GØR EN FORSKEL FOR DIG...

Vi er med, hvor musikken spiller... 
 
Vi er med på noderne...

Vi bakker op om lokale aktiviteter...

Østergade 40, Middelfart - TLF. 59 48 95 70



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

Gustav B. Carlsen
Salg & vurdering
6161 7937

Iben N. Basballe
Sagskoordinator
5141 0565  

””””LLiffee’s aaaa bbbbbbbboooxxx oooofffffff ccchhhoooccolatess,, yyoouu nnneeevveer kknnnoooooooww wwhhhhhhhaaaaaaattttttt yyyyou’rreeee ggoonnna ggeet.””
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Du ved aldrig hvad du får når du køber bolig
- vi hjælper dig trygt igennem boligkøbet. 

Ret&Råd Fyn A/S 

Havnegade 17, 5500 Middelfart, tlf. 70 10 11 99



Vi er større end du tror…
I mere end 20 lande samarbejder vi med vores kunder for en 

renere verden at leve i

going the extra mile

Vi udvikler og producere emissions- og udstødningssystemer til globale topbrand 
producenter i motorindustrien.

Mød os på www.dinex.dk og find ud af hvordan vi kan hjælpe jer med at opfylde 
fremtidens emissions- og udstødningsstandarder.

MD/HD Motorer: Lastbiler, Busser, Varebiler, 
Industrimaskiner

Store Motorer: Skibe, Tog, Kraftværker 

Reservedele

Værkstedsvej 34
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 15 62

www.mvtryk.dk





Program
Torsdag d. 5. februar
Strib Kirke 
Kl. 19.30

Erik Grip solo Kr. 140,-

Fredag d. 6. februar
Festivalåbning
CaféScenen 
Kl. 18.30 

Strib Skoles Kor og Orkester
Bente Kure 
Åbningstale v/Lars Vigsø

Gratis

Hal 1
Kl. 20.00

Bluestoget Med H.P. Lange, Miriam Mandipira, 
Troels Jensen, Hugo Rasmussen, Benny Holst, Paul 
Junior, Paul Banks, Jørgen Lang og J.K. Dam.

Kr. 260,-

Hal 2
Kl. 20.30

Maja og David
Cairdeas 
Folkeklubben

Kr. 260,-

Irish Pub
Kl. 21.30

Denis McLaughlin med venner Gratis

Hele festivalen, fredag og lørdag til kl. 01.30 - Levende musik på 
CaféScenen - Fri entre!
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Følg os på Facebook:
www.facebook.com/guf.strib



Lørdag d. 7. februar
Hal 2
Kl. 11.30-13.30

HOLM’s Frokostjazz: Kingos Swing 
Quartet (sildebord kr. 90,-)

Gratis

Hal 1
Kl. 13.00

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

Kr. 80,-

FestivalCaféen
1. sal fra 17.00

Festival festmenu 2015
Forret - stor buffet - dessert

Kr. 230,-

Hal 1
Kl. 20.00 

Paul Banks Solo 
Poul Krebs og Henning Kvitnes
Laura Mo Trio

Kr. 280,-

Hal 2
Kl. 20.30

The Consolation 
Sko/Torp
Brohus/Bøggild/Møller

Kr. 280,-

Irish Pub
Kl. 21.30

Denis McLaughlin med venner Gratis

Søndag d. 8. februar
Hal 1 
Kl. 13.00

Perry Stenbäck & Dekadensorkestern
Søs Fenger med trio

Kr. 240,-

Partoutkort til hele festivalen: Kr. 660,-
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 28. november 2014).

Billetsalg pr. telefon:

Middelfart Sparekasse,
telefon 64 40 17 50. 35

Konferenciers: Bente Kure og Leif Ernstsen





BoligOne Linda Lindholm  Tlf. 2248 2853  lli@boligone.dk

Fast lavt salær fra

kr. 29.500,- 
inkl. moms 

TLF: 64 410 420 
   vi udfører alt tømrer og malerarbejde. 
   Følg os på facebook: 
   strib maler & tømrerforretning

   Vestergade 53, Strib   
   5500 Middelfart.
   Mail: stribmalertomrer@stribnet.dk  



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. 6/2 kl. 17.30 - 19.00

”Gammeldaws” flæskesteg med kartofler, 

rødkål, sovs og chips.

Lørdag d. 7/2 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.dk38
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Forret:
Spansk skinke med små salater 

og tomatdressing.

Buffet:
Saltbagt sellerisalat.

Hvedekærner med hvidløg og sprød salat. 

Rødkål med appelsindressing. 

Marinerede bagte rodfrugter. 

Små kartofler i karrycreme. 

Skinkesteg med honning. 

Oksefilét.

Dessert
Chokoladekage med æblekompot og vaniljecreme.

Pris pr. kuvert kr. 230,00

Billetter kan købes i forsalg fra d. 28. november 

2014, 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 2015  

Lørdag d. 7. 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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Lørdag d. 7. februar kl. 13.00 
Hal 1

FolkZone: Perry Stenbäck, Svend Erik Larsen,

Et overskud af musikalsk venskab, kombineret med mange års erfaring...

Da FolkZone gik på scenen i Strib sidste år, blev resultatet en varm og hyggelig 
eftermiddag, som vi har valgt at gentage. Nogle af gæsterne påstod ligefrem, at ”her 
var man kommet tilbage til festivalens og folkemusikkens rødder”, og koncerten blev 
også efterfølgende flot anmeldt af Nils Thorlund på www.rootszone.dk.

Sidste år var FolkZone en kvintet, men med stor sorg måtte vi alle sige farvel til dejlige, 
farverige Helge Arildsø i april 2014. Orkestret har dog valgt at fortsætte som kvartet - og 
mener selv, at de dermed ærer mindet om deres gode ven på bedste måde.   
Programmet er en blanding af sange og melodier, skrevet af medlemmerne selv, krydret 
med enkelte folk-klassikere - det hele serveret med  en ganske betydelig portion humor 
og mange små historier, som orkestret hårdnakket kalder sandfærdige.
Ofte har ”drengene” svært ved at holde sig nede på de 45 minutter som et koncertsæt normalt  
varer - derfor har vi som sidste år givet dem hele eftermiddagen, og håber dét slår til... 

Det kan være svært at tro på, men musikerne i FolkZone påstår at de har en del venner 
- og at nogle af dem faktisk vil blive inviteret med på scenen i Strib. 

Strib Vinter Festival byder nok engang velkommen til ”Danmarks tungeste boyband”!
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Leif Ernstsen og Anders Mikkelsen med venner...
Perry Stenbäck (Vokal, guitar, mandolin mm.)
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 bandet et 
ekstra krydderi.

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.

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.

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 solo og med Anders Roland - og han havde i en del år også et samarbejde 
med nu afdøde Hans Graasvold.

Gratis guitarworkshop med H.P. Lange 
 

Søndag d. 8. februar fra kl. 11.00
Sted: Se opslag under festivalen!

Søndagens guitar workshop er erfterhånden blevet en god 
tradition på Strib Vinter Festival.
I år er H.P. Lange tilbage med inspirerende tips og tricks 

til guitarister på alle niveauer. H.P. har spillet i en lang år-
række og han har modtaget stor anerkendelse 

og adskillige priser gennem årene.

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

g

S
S

Søndagens gu
tradition på St
I år er H.P. L

til guitariste
ræ



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



Velkommen på 
KulturØen i Middelfart 
og Middelfart Bibliotek

Tradish

Chuck Brodsky

Foreningen GUF afholder, med støtte fra Middelfart Bibliotek,  
koncerter på KulturØen i Middelfart.

I 2015 er der foreløbigt planlagt to koncerter:

Den dansk/irske trio spiller
Onsdag den 11. marts
Se mere og hør lydklip på 
www.tradish.dk

Den amerikanske singer/- 
songwriter og guitarist
spiller torsdag den 23. april
Se mere og hør lydklip på 
www.chuckbrodsky.com

Følg med og køb billetter på  
www.guf-strib.dk
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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!

Gode opplevelser både for øret ogg gganen...

Stemning på CaféScenen 2014
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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: 

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

Det samlede program for CaféScenen 2015 vil blive offentliggjort 
i januar 2015, og udleveres i trykt form under selve festivalen.

No Direction Home 
Kom og nyd Bob Dylans musik spillet af Dylan-tributebandet 
No Direction Home. Dette seksmandsband spiller er bredt 
udvalg af Bob Dylans numre i flere genrer.

Cathrine Berg Lassen
Cathrine Berg Lassen er 17 år, født og opvokset i Strib.
Hun spiller klaver, guitar, og synger og fortolker egne og andres 
sange. Sidste år tog hun festivalen med storm - mød hende  
igen i 2015!

Tullamore Tales
Tullamore Tales har siden 2001 spillet irsk og skotsk folkemusik 
med nerve og atmosfære. Repertoiret er opbygget af reels, jigs 
og hornpipes varieret med traditionelle irske og skotske sange. 

GreenMelon
GreenMelons medlemmer har en lang musikalsk historie bag sig. 
Specielt fra shantyorkestret Forebitters der nåede at udgive 4 
CD’er, har GreenMelon sine musikalske rødder, som hylder den 
maritime, musikalske tradition fra shantymusikken. 

Bound By Law
Bound by Law er et upcoming americanaband, der med koncerter 
på Tønder Festival, Jelling Musikfestival og som support for den 
amerikanske sangerinde Beth Hart er godt på vej mod
gennembruddet på den danske musikscene.
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Vinter og varme - hvordan hænger det sammen?

Årets programforside og plakat er et virkeligt rammende motiv for Strib VINTER Festival’s 
ønsker og drømme om at skabe glæde, varme og hygge gennem gode rytmer og stærke 
personlige tekster.
Kunstneren Anette Walther har i år valgt - efter flere ophold på Cuba - at prøve at overføre 
stemningen fra Cuba´s varme og altid dansende rytmiske gæster i cafeer til Strib Vinter 
Festival´s dejlige varme og trykke rammer. Her diskuteres ikke samtalekøkkenet eller 
renteniveau - men hygge og BLOMSTRENDE fremtid. 
På Cuba er alt anderledes. Her lever man livet i takt med salsarytmer, der er liv og 
hygge alle steder og ikke langt til et smil eller et tiltrængt knus et sted i verden omkring 
os !” 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 aktiv med 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. 
Anette Walther forærer derfor Strib Vinter Festival et maleri - i år et 90x100 til en værdi 
af 7000 kr.  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 Café-scene, hvor der er gratis adgang for publikum 
under hele festivalen.
               www.galleri-walther.dk

Husk AKTION kræver AUKTION!  
Byd og støt innovationen og de 
store drømme på CafeScenen!



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

BRYLLUP, RECEPTION 
KONFIRMATION ELLER 
RUND FØDSELSDAG?

 Hold din næste fest hos  
os og få en skøn oplevelse 
med panorama udsigt over 
Lillebælt og broerne!
  

Skovsvinget 25
5500 Middelfart
Telefon 63419100
severinkursuscenter.dk

FESTPRISER
FRA KUN KR.

350,- 
overnatning 
fra KUN KR.

200,- 
lad os  
hjælpe dig 
med din  
næste fest!



www.gls-pakkeshop.dk

Hent og send pakker

Danmarks største distributionsnetværk 

med personlig betjening!



Paul Banks solo (US/DK)

Paul Banks er født i Denver, Colorado i USA. Det er dog i Danmark, at hans musikalske 
karriere startede.

Paul Banks begyndte allerede at spille som 11 årig, og som 15 årig havde han turneret 
flittigt i både Danmark og Tyskland sammen med sin stedfar, som også var musiker. 
Herfra har musikken været en fast levevej og livsstil for den fantastiske guitarist og 
sangskriver, som i en årrække har været og stadigvæk er en fast bestanddel af den 
danske musikscene og ikke mindst folk-scene. Han har spillet og indspillet med de 
fleste og er en højt skattet musiker blandt kolleger såvel som publikum. Hans sublime 
guitarspil og sprøde sangstemme er indbegrebet af den store musik, der kan komme ud 
af det simple setup der består af en mand, en guitar og en mikrofon.

Paul Banks er en sand singer-songwriter i verdensklasse. 
En mand med kufferten fuld af sange og livserfaring, som han gavmildt deler ud af, når 
han går på scenen på Strib Vinter Festival 2015.

                        www.paulbanks.dk

Paul Banks: Vokal og guitar.
 

Lørdag d. 7. februar kl. 20.00
Hal 1
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Poul Krebs (DK) 
og
Henning Kvitnes (N)

Poul Krebs: Vokal og guitar.
Henning Kvitnes: Vokal og guitar.

Lørdag d. 7. februar kl. 20.00
Hal 1

www.strib-vinterfestival.dk 51

Det blev en kæmpesucces, da Poul Krebs og hans norske ven og kollega Henning 
Kvitnes i både 2012 og 2013 delte scene og rampelys på flere ture rundt i Norge og 
Danmark. Med et repertoire af velvalgte greatest hits og andre højdepunkter fra de to 
populære sangskriveres imponerende bagkataloger, resulterede turen i kanonstemning, 
medlevende publikummer og masser af god feedback til Krebs & Kvitnes, overalt hvor 
de kom frem.  
Den helt specielle kemi mellem Poul Krebs og Henning Kvitnes er stadig intakt – og 
derfor har disse to stærke sangskrivere og særdeles erfarne rejsende, sagt ja til at 
drage på tur sammen i 2015, bl.a. med besøg på Strib Vinter Festival. 
Poul Krebs og Henning Kvitnes har optrådt sammen på en lang række festivaler gennem 
årene, som eks. Roskilde Festival, Down On The Farm i Norge, SXSW i USA og ved 
Midem i Cannes, Frankrig - og har også undervejs haft et par eksotiske afstikkere til 
både Estland og Grønland. I 2008 optrådte Krebs og Kvitnes i Danmark, Norge og USA 
som del af sangskriver-bandet Song Island Revue – og først i 2012 var der igen plads 
i de respektive kalendere, til en duotur. De to sangere har gennem årene også optrådt 
på hinandens udgivelser – senest er Poul Krebs at høre på erindringssangen ”Vesterbro 
88”, fra Kvitnes albummet ”Ingen Tid Å Miste”. Henning Kvitnes lader til gengæld sin 
stemme høre og er del af bandet på det nyeste Poul Krebs-album ”Asfalt”.

     www.facebook.com/Poulkrebs
     www.facebook.com/HenningKvitnes



professionel service

attraktive priser

rentefrie lån    

tlf.  64 41 91 11

www.takt-tone.dk

algade 67  5500 middelfart  telefon 6441 5615

 
 
 
 

Kom ned i Wagner og bliv  
klædt på til efterår og vinter 

 
Algade 58 
Middelfart 



Laura Mo Trio (DK)

Laura Mo optrådte på caféscenen på Strib Vinter Festival 2014. Det var med så stor 
succes, at hun nu skal spille for det store publikum på festivalen 2015. Og der er noget 
at glæde sig til…

Laura Mo synger på dansk. Stemmen er måske nok spinkel men smuk. En anmelder 
har karakteriseret den, som en lys version af legendariske Anisettes, hvilket må siges 
at være lidt af en blåstempling af den unge sangerindes talent og format. At hun så 
præsenterer sangene på klingende nordjysk, gør det ikke mindre charmerende. Og 
apropos nordjyder er der et par prominente herrer blandt fansene; en vis Hr. Hausgaard 
og mister Nordjylland himself, Allan Olsen, hylder begge den unge sangfugl til skyerne. 
Senest optrådte hun sammen med de to herrer på Tønder Festival 2014. 
Udover at synge, spiller Laura Mo både akustisk guitar og banjo, som hun på fornemmeste 
vis akkompagnerer sin smukke og dramatiske sangstemme med. Derudover betjener 
hun selv rytmesektionen i form af en stortromme. 

Der er lagt op til en intens og spændende koncert, når Laura Mo Trio indtager scenen 
på Strib Vinterfestival 2015.
                              www.lauramo.dk
Laura Mo: Vokal, stortromme,
 guitar og banjo.
Rune Højmark: Kor, el-guitar, mandolin 
 og banjo.
Niels Dahl: Kor, el-bas og kontrabas.

Lørdag d. 7. februar kl. 20.00
Hal 1
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Middelfarts nye 
Asia Restaurant



The Consolation (DK)

The Consolation, eller tidligere Rough Sketch Consolation, er en upcoming københavnsk 
kvartet, der spiller nærværende, ærlig og stærkt melodisk folk- og countrymusik. 
Kompositionerne er inspireret af traditionel amerikansk sangskrivning og tilsat et distinkt 
nordisk præg. 

Udgangspunktet i sangskriver Nis Gaardes sange er oprigtighed og sårbarhed. 
Resultatet er sange, der rammer lige i hjertekulen.

Gruppens debutalbum ”Ghost and Wolves” blev udgivet på iTunes, Spotify og CD i 2013.

      www.roughsketchconsolation.com

Nis Gaarde:   Vokal og guitar.
Thomas Støtt:   Guitar.
Jacob Svensson:   Bas.
Kristian Ødegaard:  Trommer.

Lørdag d. 7. februar kl. 20.30
Hal 2
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Good Origin - når omtanke tæller



Sko/Torp (DK)

I 1990 stormede Sko/Torp ind på den danske musikscene. De fik stor succes med 
debutalbummet On a long lonely night. Så stor at sangene og ikke mindst den fantastiske 
duo, den dag i dag, 25 år efter, står lige så stærke, som første gang man hørte dem. 

Søren Sko er en brillant sanger og Palle Torp mestrer både akustisk- og elektrisk guitar 
til perfektion. Et makkerskab som i den grad bærer præg af stor musikalitet og overskud. 
Genren må vel betegnes som pop, men mange har bemærket den klare indflydelse fra 
amerikansk vestkystrock, hvor det er bands som Chicago og ikke mindst The Eagles, 
der er de store koryfærer.

Der er lagt op til et brag af en koncert med Sko/Torp. Hvor der både vil blive spillet 
”gamle hits” og nyt materiale. Med sig har de ydermere guitaristen og sangeren Morten 
Woods, som er en Danmarks mest anerkendte studiemusikere.

Så hvad er der mere at sige end velkommen til en aften i selskab med Sko/Torp. Dansk 
musik i verdensklasse i Strib en kold februar aften 2015.

  
                    www.pdh.dk

Søren Sko:  Vokal.
Palle Torp: Kor, el- og akustisk guitar.
Morten Woods: Kor og guitar.
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Middelfart Apotek

Jernbanegade 2C . 5500 Middelfart

Tlf. 64 41 77 43

Middelfart

Apotek
TIL DIG DER FORVENTER MERE

 Kig ind og se vores anerkendte

og prisvindende hudplejeserier

fra bl.a Avené, La Roche-Posay,

Vichy, Decubal, Eucerin

& Bioderma

Vi fører hudvenlig makeup.

Alle vores produkter

er naturligvis af høj kvalitet og

til gode priser

Vi laver gratis hudanalyse

hver fredag.

Husk du kan parkere
foran døren GRATIS i 2 timer

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
Schroll Madsen, Vang Madsen, Jensen-Dahm og Gorm Pedersen

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

tlf. 64 41 00 52



Brohus/Bøggild/Møller (DK)

Brohus har budt naboen på scenen.

Ester Brohus har budt sin gode ven og kollega Knud Møller op på scenen. De to naboer 
har før stået på scenen sammen, men i sommeren 2013 blev de, over en middag hos 
Ester Brohus enige om, at det kunne være sjovt at prøve igen.

Knud Møller, som normalt kan opleves sammen med Johnny Madsen, er uden tvivl 
en af de mest karismatiske guitarister herhjemme, og Ester Brohus er en af de mest 
etablerede sangskrivere herhjemme indenfor country og folkrock.

Nu vender de så stærkt tilbage, og publikum har taget godt imod de hyggelige 
koncerter med masser af gode historier, og ikke mindst nye spændende toner fra det 
musikalske miljø.

Med sig tager Ester Brohus og Knud Møller guitarist  – og Esters 
datter Sabrina Brohus på kor.

                  www.esterbrohus.dk

Ester Brohus:  Vokal og guitar.
Knud Møller: Guitar.
Mikkel Bøggild:        Guitar.
Sabrina Brohus:  Kor. 

Lørdag d. 7. 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

EL . VVS . VENTILATION . ALARM . TELE/DATA . BLIK



Perry Stenbäck & Dekadansorkestern (DK/S)

Cornelis och andra visor... 

Perry Stenbäck har en stor kærlighed til sit hjemlands troubadourer, Cornelis Vreeswijk, 
Evert Taube m.fl, og hans fortolkninger af deres sange fremføres med stor respekt for 
originalmaterialet og med en sjælden nerve og autencitet. 

Perry Stenbäck på vokal og guitar, bakkes op af Christine Dueholm på trommer og kor, 
Naja Storebjerg på kor og perkussion og Henrik Kunz på kontrabas. 

Det velspillende band, af lutter rutinerede musikere, har mange års sammenspilserfaring. 
De leverer en levende, legende, virtuos musikalsk oplevelse.

                  perrystenback.com/cornelis

Perry Stenbäck: Vokal og guitar.
Christine Dueholm: Kor og trommer.
Naja Storebjerg: Kor og perkussion.
Henrik Kunz: Kontrabas.

Søndag d. 8. februar kl. 13.00
Hal 1
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Vejlevej 48 . 7000 Fredericia
Tlf. 75 93 13 00



Søs Fenger med trio (DK)

Søs Fenger:  Vokal og guitar.
Fredrik Damsgaard: Bas. 
Jonas Krag:  Guitarer.
Steen Rasmussen:  Tangenter.

Søndag d. 8. februar kl. 13.00
Hal 1
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Søs Fenger i topform, én af vore bedste vokalister i landet.
Mange smeltede i selskab med Søs Fenger i tv-programmet, TOPPEN AF POPPEN, 
hvor hun sang sig ind i hjertekulen på både medvirkende og seere primetime på TV2. 
En uforglemmelig aften i selskab med Søs Fenger og hendes stjernetrio. Hør sangene 
som f.eks., ”Holder Øje Med Dig”, ”Inderst Inde”, ”Sidste Time”, ”Hvor end jeg går hen”, 
nogle af de nyere radiohits ”Kun Et Liv” og ”Er Det Så Forbi” (fra Toppen af poppen). 
News hits som ”Du Er” og ”Jeg Elsker dig” er også med. Søs har herudover udvalgt en 
række ynglings sange, der vil overraske og tage dig med på en rejse i sangerindens univers. 
Glæd dig til en koncert, hvor Søs, i tæt kontakt med publikum, personligt og ærligt 
øser ud af sine mange oplevelser fra et begivenhedsrigt liv som sangerinde, kvinde 
med stort socialt engagement - om sin store passion; at gøre en forskel i samfundet, 
musikken og de virkelige historier bag de mange, gode sange! 

Søs Fenger startede sin karriere som popidol i News og har siden som solist bevæget 
sig sikkert rundt i mange genrer – pop, rock, jazz, viser, disco -og det både på dansk, 
svensk og engelsk. På én gang har Søs Fenger på forunderlig vis formået at forvalte 
både sine musikalske interesser og sit store talent -og holdt fast i den svære kunst, 
at have sig selv og publikum med hele vejen.  Glæd dig til en livekoncert med hele 
Danmarks mest sødmefyldte, inderlige og renhjertede sangerinde.
                      
          www.søsfenger.dk



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





Strib Vinterfestival  
modtager støtte fra

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

RESTAURANT FÆNØSUND

MARINA
ØSTRE HOUGVEJ 116   ·   5500 MIDDELFART   ·    TLF. 6441 3030 

Vi sammensætter jeres ønsker for mad og drikke,
men kombinerer det med den gode stemning fra

vandet og vores fl otte festlokale.

Ring 6441 3030

Vi har fået nyt navn
- men beholder samme

gode service!



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 2016
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