
www.strib-vinterfestival.dk FYLDT MED FYN

9. - 12. februar 2017



Indholdsfortegnelse

Side 2  Indholdsfortegnelse 
Side 3  Forord - Nils Thorlund 
Side 5  Praktiske oplysninger
Side 9  Kirkekoncert: Pia Raug
Side 11 Festivalåbning: Strib Skoles Kor og Band - Pia Raug
Side 13 Ian Bruce m/Victor Besch og Katharina Bramkamp
Side 15 Ida Wenøe and The Silver Cords
Side 17 The Savage Rose
Side 19 Tom Donovan
Side 21 Povl Dissing Band
Side 23 Rasmus Matthiesen med band
Side 25 Irish Pub: Denis McLaughlin and The McLaughlin Clan 
Side 29 HOLMS’ Frokostjazz: FIonia Jazz Band
Side 32 Festivalprogram - oversigt
Side 36 FestivalCaféen 
Side 37 Festival festmenu
Side 38 Fanømusikken - fra fortid til fremtid   
Side 42 CaféScenen - festivalens midtpunkt.
Side 43 Plakatkunstner Anette Walther Fassing/
  Konferenciers/Jamhulen
Side 47 The Outside Track
Side 49 Kris Drever and Ian Carr

Side 51 Folkeklubben
Side 53 The Raggedy Ann’s
Side 55 Brian McNeill og Drones and Bellows
Side 57 Coast
Side 59  Jens Lysdal Band
Side 61 Anne Dorthe Michelsen med band og Billy Cross. 
Side 63 Kort over Strib by - På gensyn

I musikeromtalerne viser disse piktogrammer lydniveauet:

Layout: Grafikmollen.dk - tlf. 27 32 69 00  .  Annoncer og tryk: www.mvtryk.dk - tlf. 64 41 15 62

- 2 -

Lavt Mellem Højt



Nils Thorlund

Varmen i vinterkulden

Vinter er ikke festivaltid. I hvert fald ikke i relation til traditionelle tankegange. 

Heldigvis tænker ikke alle festivalarrangører traditionelt. Vinteren kan sagtens 

bruge en festival. Der er noget særligt ved at ankomme til aftenprogrammet i vin-

terfrakken i vintermørket og bevæge sig ind i lyset og varmen. 

Varmen i vinterkulden, kunne man sige.

Man skal være forsigtig med beskrivelser og sammenligninger af musikkens gen-

rer, men programmet i Strib med rødder i folkemusikken fremmer i hvert fald 

den indre varme – og ind imellem også den ydre. Folkemusikken fungerer godt 

i vinterkulden. Nåh ja, folkemusikken fungerer ifølge alle erfaringer godt til alle 

årstiden og i de fleste sammenhænge, men alligevel…

Musikprogrammet er på alle måder bredt. Fra den mere traditionelle og ud hvor 

nogle vil have det svært ved betegnelsen folkemusik. Det er fint. Bredden har til-

lige en anden dimension. Fra varmhjertede amatører til professionelle fra øverste 

lag. Det er også fint. Vækstlaget kan nydes i afslappet positur, de kendte sange 

kan genhøres til et godt glas, og sublime stunder kan indtages med skærpede 

sanser – og det hele kan give gode oplevelser. Det er bestemt også fint.

Det blev engang sagt at folkemusik ikke er en genre, men en samværsform. Strib 

Vinter Festival er et lunt musikalsk møde mellem mennesker. 

Velkommen til varmen i vinterkulden.
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midspar.dk

VI FÅR DET TIL AT 
SPILLE I STRIBSiden 1972 har Middelfart Sparekasse været i Strib. Hver dag lige siden har vi gjort vores bedste for at få det til at spille. Både for kunderne, lokalområdet og os selv.Heldigvis er vi langt fra alene om at ville skabe liv i lokalområdet. Mange frivillige og foreninger gør en stor indsats. Blandt andet folkene bag Strib Vinter Festival. I mere end 25 år har de hvert år skabt en folkemusikfestival, der trækker gæster til Strib fra hele landet. Det bakker vi naturligvis op om. Vi er bedst til det med penge. Så dem støtter vi med. Så lader vi musikerne om at underholde. På den måde spiller det bedst.

LONE S. JEPPESENRådgiver
METTE B. PETERSENKassererMADS S. JACOBSENRådgiver

LARS CHR. HANSENKundemedarbejder
BENTE C. NIELSENKundemedarbejder

NADIA B. ESMANNAfdelingsdirektør

ANDREAS HERLUFSENRådgiver

SIMONE NYKJÆR Finanselev
ALLAN NIELSENRådgiver



Praktiske oplysninger
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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 25. november 2016 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 ved personligt 
fremmøde i alle Middelfart Sparekasses afdelinger - eller hos Mona Høj Jensen på 
tlf. 23 20 82 50, eller lemona@mail.tele.dk

Billetpriser: Se side 32 og 33. 

Overnatning:
Der er mulighed for at overnatte i skolens klasseværelser, men kun ved forudbestilling! 
Overnatningsbilletter kan kun bestilles hos Mona Høj Jensen på tlf. 23 20 82 50 
eller lemona@mail.tele.dk
Pris: 75 kr. pr. person pr. nat. Medbring selv sovepose samt liggeunderlag.
Det er IKKE tilladt at gå til overnatningslokaler, før man har fået udleveret overnat-
ningsarmbånd i ”overnatning check-in” og fået anvist lokale (SKAL overholdes!).
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!

Festivalinformation: Tlf. 64 40 29 39
Åbningstider under festivalen:
Receptionen åbner for gæster fredag 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 findes Dankortterminal.
På hele festivalen kan der betales med MobilePay.



MIDDELFART
v/ Nikolaj Klinge
Ejendomsmægler, MDE
Havnegade 47, 5500 Middelfart
middelfart@home.dk
facebook.com/homemiddelfart
Tlf. 64 41 80 90

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Vi ønsker alle en god festival!

Ønsker du også et godt boligsalg?
Så kontakt os allerede i dag for 
en gratis salgsvurdering 
- og så klarer vi resten!

32
82
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The Wide View

Jens Sørensen
CEO & Owner

Mobile: +45 5129 1037
Mail: jens@thewideview.dk
www.thewideview.dk

”Beyond the possible”



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



- 9 -Kirkekoncert i Strib Kirke: 

Pia Raug (DK)

Torsdag d. 9. feb. kl. 19.30
i Strib Kirke

I 2012 stoppede jeg min koncertvirksomhed efter 37 år og skrev på min hjemmeside, 
at jeg ikke gav koncerter ”for tiden”; men det var lidt af en besværgelse, for jeg var ret 
sikker på, at jeg aldrig ville komme til at stå på en professionel scene igen. Musikken var 
forsvundet for mig. Det, der engang drev mig, var blevet væk, og det var mig selv, som 
havde forsømt musikken, længe før den opgav mig. Man kan ikke bare sætte kærligheden 
på standby. Den visner, når den ikke får næring, og jeg havde forspildt alt for mange 
kreative år og kræfter på alt muligt andet.

Inderst inde var jeg vel også rædselsslagen for at finde ud af, at musikken ikke længere 
ville vide af mig. Så jeg åbnede ikke min guitarkasse i de 4-5 år. Men i det seneste årstid 
har flere samspillende begivenheder fået mig skubbet ud til kanten, og det er altså nu 
afsættet må prøves. Uden bind for øjnene og uden at vide, om vingerne kan bære.

Først var det Exlibris, som turde sætte penge i at samle, digitalisere og genudgive hele 
mit værk. I tide før enten cd-formatet eller jeg selv helt uddøde. For første gang i mange år 
kunne jeg genhøre alle de sange, jeg har skrevet, indspillet og levet med. Nogle af dem 
endda så gamle og glemte, at de nærmest føles nye. Og så var der to sange i Mariehaven 
sammen med havens 10-mands husorkester i Pinsen, hvor jeg fik den forbløffende gave 
at blive taget imod af publikum som en længe savnet ven.
Umiddelbart efter kom så forespørgslen fra Strib Vinter Festival. Strib, som gav mig så 
mange af mine bedste sange gennem de 20 år, jeg boede hér. Festivalen, hvis fødsel jeg 
havde et lille bitte lod i og kunne følge op gennem børneskolen og de første teenageår. 
Nu er den voksen, i sin bedste alder og jeg selv en del ud over min. Men det ville være 
så smukt - ja nærmest symbolsk, hvis det skulle blive Strib, som kunne få lokket denne 
gamle cirkushest tilbage i musikkens manege. Så jeg sagde noget tøvende ”Ja tak” og 
åbnede guitarkassen. Der er endnu lang vej til vinteren og til Strib; men det er med lige 
dele fryd og bæven, jeg er gået i gang med at pudse vingefjerene.

Pia Raug, august 2016                  
www.raug.dk

               Pia Raug: Sang og guitar.

Foto: Suste Bonnén



SPECIALRABAT TIL FESTIVALENS GÆSTER

Dobbeltværelse 650,- Enkeltværelse 550,-

Inkl. Stor morgenbuffet

Bestil nu på
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Strib Skoles Kor og Skoleband - Pia Raug

Når Strib Vinter Festival åbnes ved Caféscenen er det en fast tradition, at Strib Skoles 
kor og skoleband optræder. 

Det er en stemningsfuld oplevelse for børnene og for publikum.  

I år vil koret synge et par sange sammen med sangeren Pia Raug, der også kan opleves 
ved kirkekoncerten torsdag den 9. februar kl. 19.30 i Strib kirke. 

       www.strib-skole.dk
       www.raug.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 Pia Raug.

Fredag d. 10. feb. kl. 18.30
CaféScenen

Birte Brændgaard: Kordirigent
Lise Larsen:  Orkesterleder
Pia Raug:  Sang og guitar

Foto: Suste Bonnén



Hvorfor nøjes med mindre?

• Udvalg i særklasse

• Betjening i særklasse

• Service i særklasse

• Synsundersøgelser i en klasse for sig

SE, OG FORSTÅ...

Benno Steen Jeppesen

Algade 39 • Middelfart • Tlf. 6441 1107

www.thiele-middelfart.dk

Vi kan hjælpe dig  

med at se rigtigt.  

Kontakt os, og lad 

os kontrollere dit syn.

At se er ikke blot et skarpt syn. 

At se rigtigt kræver tolkning, 

masser af viden og erfaring.  

At se er altså at forstå.

At forstå er en kunst i sig selv.

Find galleriet på hjørnet af Nørre Alle og Korsvej Alle, ca. 50 meter op af Korsvejs Alle. Følg åbningstider på
www.gitteladefoged.com - eller ring på: 41168707 - vi åbner gerne, når det passer for dig!

K U N S T - K E R A M I K - G A V E R



Ian Bruce m/Victor Besch og Katharina Bramkamp (SCO/D)

Ian Bruce er skotte, Victor Besch er oprindelig født i Wales af en chilensk mor og en 
engelsk far, men er nu bosat i Tyskland og Katharina Bramkamp er tysker fra Tyskland, 
men hun taler flydende engelsk og er for øvrigt trioens manager.

Trioen spiller og synger skotsk traditionel folkemusik af den bedste slags krydret med 
smukke vokalharmonier og diverse folklore instrumenter. Imellem sangene bliver der 
fortalt historier og anekdoter med vid og humor, som kun en ”scotsman” kan gøre det.

Ian Bruce Trio er guf for øregangene og en koncert i selskab med ægte sang, musik og 
gode fortællinger.

                                www.ianbruce.org
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Fredag d. 10. feb. kl. 20.00
i hal 1

Ian Bruce: Guitar og sang
Victor Besch: Multi-instrumentalist
Katharina Bramkamp: Sang



• 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

Strib Vinter Festival  
modtager støtte fra



Ida Wenøe and the Silver Cords (DK)

Ida Wenøe er en moderne troubadour, en sangenes fortæller. Med en indlevelse i hver 
en tone og hvert et ord bringer hun sine sange til live og indfanger lytteren kompromisløst 
og ærligt. Idas sarte guitarspil og særegne vokal fremmaner et univers, hvor både 
mørket og lyset lukkes ind, og hvor sjælen får frit talerum.
I musikken er der både spor fra 60-70’ernes folk-scene og højskolesangbogen.
Fra Carl Nielsen og Sebastian til Joni Mitchell og Leonard Cohen. Men samtidig har 
musikken noget friskt og nutidigt over sig i både lyd og fortælling, som placerer Ida 
Wenøe sit helt eget sted. Ida var tidligere frontfigur i folk-trioen Boho Dancer, og hun 
udgav sit første soloudspil ”Time of Ghosts” i september 2015.
”Time of Ghosts” handler om at komme sig selv nærmere. Den handler om at dyrke sine 
spøgelser frem for at gemme dem væk. Der er en tendens til, at vi kun vil præsentere et 
overfladebehandlet billede af os selv, hvilket gør at vi fjerner os mere og mere fra vores 
kerne og fra hinanden, udtaler Ida.

Ida har arbejdet ud fra et koncept, hvor hun højest måtte invitere én musiker ind per 
nummer. Dette benspænd gav hun sig selv for at kunne dyrke musikken på en legende 
og umiddelbar måde. Hun gjorde samtidig en kunst ud af at gribe de instrumenter, 
hun ikke var hjemmevant i. Hendes ideal er det upolerede frem for det perfekte. Både 
i fortællingerne, lyden og udtrykket blev ”Time of Ghosts” en plade, der manifesterer 
netop skønheden i det upolerede.
                             www.idawenoe.com
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Fredag d. 10. feb. kl. 20.00
i hal 1

Ida Wenøe: Guitar og sang
Anders Mathiasen: Guitarer og kor
Rolf Hansen: Guitarer, percussion og kor



Torvet 2 · 5500 Middelfart · Telefon 64 41 02 63 · guldkronen@c.dk

Folk der er i godt julehumør er selv ude om det  
- der er nok at være ked af!

Torvet 2 · 5500 Middelfart · Telefon 64 41 02 63 · guldkronen@c.dk

Folk der er i godt julehumør er selv ude om det  
- der er nok at være ked af!

Danmarks eneste 
femstjernede værtshus

Torvet 2 · 5500 Middelfart · Telefon 64 41 02 63 · guldkronen@c.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

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 . . .



The Savage Rose (DK)

The Savage Rose er dansk musikhistorie i levende live. Et dansk verdensnavn der 
spiller verdensmusik i verdensklasse. Orkestret har eksisteret siden 1968 og selvom 
Anisette er eneste oprindelige medlem, er The Savage Rose, som altid, en stor 
musikalsk oplevelse at være vidne til. 

I en anmeldelse fra 2014, hvor The Savage Rose spillede i DR Koncerthuset, skrev 
GAFFAs anmelder Anine Fuglesang:
Når musik rammer som i aften, er der ingen ord, der virker tilstrækkelige til at beskrive 
de følelser der slår ned i en som lyn, forplanter sig i kroppen på sitrende vis og vækker 
alle sanser. Nej ingen ord kan indkapsle den magi, som The Savage Rose skaber, for 
musik er den mest sanselige af sanselige kunstarter, som Annisette og Thomas Koppel 
engang har skrevet, og måske netop derfor uden for ordets rækkevidde.

Så hvad mere er der egentlig at sige andet end… glæd Jer til en magisk koncert med 
The Savage Rose!
                                    www.thesavagerose.dk
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Fredag d. 10. feb. kl. 20.00
i hal 1

Annisette Koppel: Sang
Naja Rosa Koppel: Kor
Amina Carsce Nissen: Kor
Palle Hjort: Tangenter
Rune Kjeldsen: Guitar
Frank Hasselstrøm: Horn og tangenter
Jacob Haubjerg: Bas
Anders Holm: Trommer



- vi er med i festivalkøkkenet -
God Vinterfestival



Tom Donovan (IRL)

En irer med en meget kraftig sangstemme, bredskuldret og langt hår. Et repertoire af 
egne og andres sange, som de færreste kan hamle op med, og en sceneoptræden der 
både kan være eksplosiv, indfølt og ikke mindst humoristisk, så har du måske et billede 
af Tom Donovan.

Donovan har været bosiddende i Danmark i mange år, men er oprindelig født i Irland 
og slog sine første musikalske folder rundt på små spillesteder i Dublin. I Danmark er 
der vel ikke den lille by eller folkemusikfestival, som Tom Donovan ikke har besøgt. 
Værtshuse, caféer, byfester, kulturhuse ”you name it” – Tom har været der.

Tom Donovan har besøgt Strib Vinter Festival flere gange, og det er med stor fornøjelse, 
at vi endnu engang byder denne storartede trubadur velkommen på scenen i Strib.
                             
              www.marskmusic.net/tomdonovan.html
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Fredag d. 10. feb. kl. 20.30
i hal 2

Tom Donovan:  Guitar og sang



Danmarks største 
udvalg af dagligvarer 
til discountpris!

Meget mere discount!

Højskolevej 2A • Strib

Åbent alle ugens dage 
- også helligdage

8-21

Frisk frugt og 
grønt hver dag

Friskbagt brød 
hver dag fra 

Bavinchi bageren

Mere end 200 
økologiske varer

i sortiment

Stort udvalg 
i fersk kød

M d 200

Købmand 
Jakob Rehfeldt 



Povl Dissing Band (DK)

Povl Dissing er nok det nærmeste, man kan komme den nationale stemme, for få er 
deres danskhed så bevidst i deres kunst og udtryk som han. Der er således løbet meget 
vand igennem åen, siden Dissing begyndte at optræde i 1960´erne og dengang måtte 
have en bodyguard med på job – af frygt for at få øretæver af publikum, som troede, at 
han tog pis på det nationale arvesølv, når han fortolkede gamle danske sange som Lille 
Anna og Gi’ mig en hest, mor. 
 
Gennem et halvt århundrede har vi kendt og elsket Povl Dissings sange om livet og 
hverdagen, blandt andet som det kom til udtryk i hans samarbejde med digteren Benny 
Andersen. Adskillige er de sange, der er endt i Højskolesangbogen som en blåstemplet 
del af den danske sangskat, og barn som voksen har nynnet med, når Nina gik i bad 
eller Den grimmeste mand i byen kørte sig en tur.  

I 2006 samlede Povl Dissing for første gang sit nye band. Det var til indspilningen af 
albummet Hjemløs, og det har været hans band lige siden, når lyden skulle være stor. 
Bandet har siden også været med på at fortolke sangene fra de foregående årtier 
og Povl Dissing kunne konstatere, at her var holdet, der kunne forløse og dele hans 
kærlighed til de gamle sange. 
                   www.povldissing.dk
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Fredag d. 10. feb. kl. 20.30
i hal 2

Povl Dissing:  Sang
Rasmus Dissing:  Tangenter og sang
Jonas Dissing:  Guitar, mundharpe, 
 percussion og sang
Las Nissen:  Guitar og sang
Nikolai Storr:  Bas 
Palle Hjorth:  Tangenter 
Jesper Elnegaard: Trommer  



Spar Nord Middelfart

Brogade 9 - 11, 5500 Middelfart
72 25 00 70
middelfart@sparnord.dk
sparnord.dk/middelfart

Kjeld Johansen
Afdelingsdirektør

Telefon 72 25 00 75HHHHHeHeH lllle BrBrBrBrrrouoououuussstststsstssttststsstsstbobobobobooboobobo
KuKundndddererererere ådådådådååddgiggigiigiigigiigigiigiigiiiiig vvvvveveveeeevvv rrrr

TeTeeleleefofofonnnn 7272727272272727722 222222222222222255555555 5 5555 000000000 99999999999990000

Så book et møde med Helle eller Kjeld – du risikerer ikke andet 
end at få et godt tilbud.

I Spar Nord engagerer vi os i erhvervslivet, kulturen og alt hvad 
der rører sig lokalt. Bland andet derfor, kan du møde os som 
frivillige hjælpere til Strib Vinterfestival. Vi ses!

Overvejer du
at skifte bank?



Rasmus Matthiesen med band (DK)

Rasmus Matthiesen befinder sig i grænselandet mellem rock-, country-, folk- og 
popmusik. Med fingeren på pulsen af sin generation og med tråde til 70’ernes 
dansksprogede folkrock, sætter Rasmus Matthiesen ord på et Danmark anno 2017 og 
på de ungdomsår, hvor svære valg træffes og drømme forfølges.

Rasmus udgav i september 2014 singlen ‘Østjylland’, der fik premiere hos Madsen på 
P4 og siden da er det blevet til support for Allan Olsen, Sonja Hald, NovemberDecember 
og Mellemblond, samt koncerter til bl.a. SPOT Festival, Samsø Festival, Skanderborg 
Festival og Tønder Festival. 

I Januar 2016 udgav Rasmus sin 2. single ‘Frie Valg’, der blev ugens hit på P4. Singlen 
blev i efteråret fulgt af Matthiesens debutalbum produceret af Kent Olsen (Giant Sand, 
Isobel Campbel & Mark Lanegan, Poul Krebs, m.fl.). 
                             
              www.facebook.com/rasmusmatthiesenmusiker
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Fredag d. 10. feb. kl. 20.30
i hal 2

Rasmus Matthiesen: Sang og guitar
Anders Ahle Krogh: Guitar
August Korsgaard: Tangenter
Jonathan Schou: Saxofon
Kristoffer Jeberg: Trommer



31 53 47 00 
Korsvejs Allé 22 · 5500 Middelfart 

cvr. 27 33 92 04 · bymaise5500@gmail.com
Book online på www.bymaise.nu

SCAN KODEN 
OG BOOK DIN 
TID ONLINE 

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

VI ØNSKER 
ALLE EN GOD 
VINTERFESTIVAL

www.dan-bunkering.com



Denis McLaughlin and The McLaughlin Clan
(IRL/DK)

Denis McLaughlin er et stort navn indenfor irsk folkemusik i Danmark. Han er irer, fra 
Derry, men bosatte sig i det sønderjyske for næsten 30 år siden. 
Denis synger med en meget stærk og blød vokal, både de stille ballader og de gode 
kendte pub-sange. og akkompagnerer sig selv med guitar, oktav mandolin, banjo, 
bodhran (irsk rammetromme) og afrikansk horn. Det skaber en aften med irske rytmer 
og sing-along sange. 
Man finder Denis mange steder i det danske land både som solist og med venner 
og familie, og her på den irske pub på Strib Vinter Festival finder du ham med The 
McLaughlin Clan, som udover Denis består af sønnen Kieran McLaughlin på bas, 
bodhran og guitar. Kieran spiller med Denis på 12. år, og tilføjer også en god vokal. 
På violin, oktavviolin og bodhran har vi den danske violinist Pia Nygaard, som har fulgt 
Denis i de sidste godt 8 år. Pia lægger med sin bløde og sprøde klang en legende violin 
over de irske sange. Du får en helt uforglemmelig aften i den irske pub på Strib Vinter 
Festival. Sammen med det helt fantastiske barpersonale og The McLaughlin Clan får 
du mulighed for at skråle med på de go’e gamle kendinge og nyde de stille ballader fra 
den smukke grønne ø.   
   
ENJOY THE CRAIC!             www.denismclaughlin.dk

Irish Pub
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Fredag og lørdag kl. 21.30
Den irske pub

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



RealMæglerne Middelfart I/S
Ejendomsmægler MDE
Østergade 16 · 5500 Middelfart
Tlf. 71 99 55 00 · 5500@mailreal.dk

Skal vi finde en
Guldkøber® til din bolig?

• 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.



ALT til bil, scooter, 
MC, cykler og mobil

LANDSDÆKKENDE BUTIKSKÆDE / WEBSHOP / 
WWW.THANSEN.DK / KUNDESERVICE TLF. 31 31 31 31 

KKENDE BUTIKSKÆDE / WEBSHOP /



DET SPILLER I 
KØKKENET. 

7 DAGE OM UGEN 

FRA 11-22.00 

ÅRET RUNDT. 



... med Fionia Jazz band 

Traditionen tro sponserer Restauratør John Kistvad fra Restaurant HOLM’s i Middelfart 
frokostjazzen lørdag middag.

I år er der blevet plads til det lokale Fionia Jazz Band som har en del år på bagen og 
dermed også tilsvarende erfaring. Orkestret spiller solid, svingende, traditionel jazz af 
høj kvalitet, leveret med humør og spilleglæde.  

Fionia Jazz Band er bl.a. faste gæster på Silkeborg Riverboat Jazz Festival og har i 
sagens natur spillet på talrige andre Jazzfestivaler og Jazzklubber over hele landet. 
Heriblandt naturligvis også Middelfart Jazz Festival. Orkestret er også jævnlige gæster 
på Restaurant HOLM’s.

Erik Sørensen:  
Oprindelig allroundmusiker, men har de sidste ca. 15 år med 
succes befundet sig i jazzverdenen. Spiller i dag fast med Miriam 
Mandipira  og  Fionia.

Tom Nissen:   
Har spillet med  Darktovn Allstars,  Riverside Cityband og spiller i 
dag med  Vestre jazzværk og Fionia. 

Jens Bodholdt:  
Har i en menneskealder spillet med Basement Jazzband og andre 
sjællandske bands, og spiller i dag en rigtig jazz-basun i  Fionia.

Jazper Lindenhoff:  
Yngste og eneste konservatotieuddannede. Spiller fortrinsvis i  jazz 
og fusionssammenhænge. I dag fast med i Fionia, hvor han leverer 
et forrygende trommespil.

Fritz Vinter:  
Har spillet med  Darktovn Allstars,  Kardinalerne,  Riverside City-
band, 15 år med Vestre jazzværk,  og leverer i dag bassen i Fionia. 

 

HOLMS’ Frokostjazz

 
 

Gratis adgang!
Sildebord kr. 100,-

(spis, hvad du kan)
 

Lørdag d. 13. feb. kl. 11.30
Frokostjazz i hal 2
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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



Altid med på noderne,  
når musikken spiller

Havnegade 3B   .   5500 Middelfart   .   Tlf. 6441 5565   .   www.nybolig.dk

Havnegade 9  
5500 Middelfart
Tlf. 70 10 90 00STATICX



Programoversigt 2017
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Følg os på Facebook:
www.facebook.com/StribVinterfestival

Hele festivalen, fredag og lørdag til kl. 01.30 - Levende musik på 
CaféScenen - Fri entre!

Fredag d. 10. februar

CaféScenen Åbning af Strib Vinter Festival  Gratis
Kl. 18.30 Strib skoles kor og skoleband.

 Pia Raug.  

 Åbningstalen holdes af Pia Raug.

Hal 1 Ian Bruce 
Kl. 20.00 m/Victor Besch og Katharina Bramkamp  Kr. 290,-
 Ida Wenøe and The Silver Cords

 The Savage Rose

Hal 2 Tom Donovan Kr. 290,-
Kl. 20.30 Povl Dissing Band
 Rasmus Matthiesen med band

Irsk Pub Irsk stemning med Denis McLaughlin Gratis
Fra kl. 21.30 and the McLaughlin Clan

Hele festivalen, fredag og lørdag til kl. 01.30: Levende musik på 
CaféScenen - fri entre!

Torsdag d. 9. februar

Strib Kirke Pia Raug Kr. 150,-
Kl. 19.30 
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Partoutkort til hele festivalen: Kr. 695,-
Partoutkort gælder til alle arrangementer - dog undtaget kirkekoncerten 
med Pia Raug 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 25. november 2016).

Billetsalg pr. telefon:

Mona Høj Jensen
Telefon: 23 20 82 50.

Lørdag d. 11. februar

Hal 2 HOLMS’ Frokostjazz Gratis
Kl. 11.30-13.30 Med Fionia Jazz Band Sildebord kr.  100,-

Hal 1 Fanømusikken - fra fortid  Kr. 100,-
Kl. 13.00 til fremtid

FestivalCafé Festival festmenu 2017 Kr. 260,-
1. sal kl. 17.00 Forret - buffet - dessert fra Fænøsund

Hal 1 The Outside Track Kr. 290,-
Kl. 20.00 Kris Drever and Ian Carr

 Folkeklubben

Hal 2 The Raggedy Ann’s Kr. 290,-
Kl. 20.30 Brian McNeill & Drones and Bellows 
 Coast

Irsk Pub Irsk stemning med Denis McLaughlin Gratis
Fra kl. 21.30 and the McLaughlin Clan

Søndag d. 12. februar

Hal 1 Jens Lysdal Band Kr. 240,-
Kl. 13.00 Anne Dorthe Michelsen med
 band og Billy Cross



Fynsvej, Båring

Falstersvej, Middelfart

Stiklingen, Middelfart

Eksisterende byggegrunde

Middelfart
- tænk hvis du boede her...

Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049
eller annemarie.klausen@middelfart.dk og hør, hvad Middelfart kan tilbyde
dig og din familie.

Læs mere på www.flyttilmiddelfart.dk
facebook.com/flyttilmiddelfart

63 nye
byggegrunde
på vej

Priser fra
kr. 250.0

00,-

Odense,
Kolding

og Vejle p
å 30 min

.

Skov og s
trand

Gode sko
ler

og institu
tioner

Aktivt for
eningsliv

Drømmer du om at bygge tæt på skov, strand og by eller i et stærkt lokalsamfund,
så har du muligheden i Middelfart Kommune.



Vi tilbyder et bredt udvalg af
serviceprodukter:
@ Salg af hardware: PC - Tablets - printer & tilbehør

@ Salg af software: Windows - antivirus &
officeprogrammer

@ Installation, klargøring af:
PC - Tablets - Smartphones & GPS

@ Opdatering af: PC - Tablets - Smartphones & GPS

@ Back-Up & Reinstallation af PC

@ Fjernelse af Virus - Spyware og Malware

@ Nem ID/Netbank opsætning og support

@ E-Boks opsætning og support

@ Mailopsætning

@ Overspilning af VHS til DVD
It-@poteket | Sofiendalvej 8 | Strib | 5500 Middelfart

Tlf. 2993 8888 | kontakt@it-apoteket.dk

@po ket
Din lokale forhandler af



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

FestivalCafé
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:
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Husk: Egne drikkevarer må ikke  medbringes  i Caféen!

Varm menu: 

Fredag kl. 17.30 - 19.00
Okseculotte med bagt kartoffel, 

grønt og bearnaisesovs.

Lørdag kl. 17.30 - 19.00
Paella med kylling, bacon, 

muslinger, rejer 
samt salatbar. 

Var
Freddagg 

Oksecullottte

Hele weekenden: 
Ristede pølser og hotdogs.

Festivalsandwich m/kamsteg.
Kyllingesandwich.

3 stk hjemmelavet smørrebrød.
Frisk salatbowle.

Kaffe, the og friskbagt kage.
Udvalg af chokolade, slik, 

chips og frugt.

Bemærk! 

Vi har også retter
 for vegetarer. 

Morgenbord: 
“Spis hvad du kan”

Lørdag og søndag fra 
kl. 8.00-11.00

Stort udvalg af brød, ost 
og pålæg samt kaffe 

og the.

 



Restaurant FÆNØSUND har igen i år sammensat en udsøgt menu til at 
hjælpe lørdag aften på festivalen godt i gang.

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 orangecreme.

  

Festival festmenu 2017  

Lørdag d. 10. feb. kl. 17.00
FestivalCaféen - 1. sal
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Festmenu 2017 
Forret:

Rimmet torsk m/grøn basilikum olie, 
små salater,og saltet græskarkerne, 

brød og smør.

Buffet:
Sennepsglasseret skinkesteg, oksefilet, 

kålsalater m/nødder og æbler, romainesalat 
m/herb vinaigrette og flødekartofler.

Dessert:
Chokoladekage med orangecreme.
Pris pr. kuvert kr. 260,00

Husk! Køb din billet til festmenuen 
i forsalg på hjemmesiden 

fra 25. november.

Nyhed! 
Når du har købt billet,
kan du reservere bord
hos Mona Høj Jensen

på tlf. 23208250.

t, 
alaat 

Vinkort
I samarbejde med 

SuperBrugsen i Strib, 
har vi igen i år valgt 
et par gode vine som 
supplement til vores 
festivalvin - så der 

er et lille, men 
godt udvalg!



Fanømusikken - fra fortid til fremtid

Fanøgruppen ”Sand På Gulvet” var de første til at gøre Fanømusikken landskendt. 

Hundredvis af optrædender i ind- og udland, en del tv-optræden og 6 lp-plader blev det 
til før de lagde skuden op i 1984. Siden har musikken været efterspurgt på cd, og sidste 
år udkom så cd´en ”Fjerde juledag” med en række af gruppens private optagelser fra 
årene 1975-80, alle årene lavet netop fjerde juledag.

To af gruppens medlemmer fra dengang, Ole Mouritzen og Nils Thorlund, har til denne 
lejlighed suppleret sig med Tove de Fries og Jens Mouritzen og kaldt kvartetten for 
”Nordvestenkuling”. Jo, Jens er Oles søn. Næste generation er i fuldt vigør. De har 
sammen genoplivet noget af Sand På Gulvets repertoire og vil desuden give nogle 
gode historier fra de frodige år.

Nordvestenkuling

”Nordvestenkuling” er:

Ole Mouritzen Harmonika og violin
Nils Thorlund  Guitar, banjo, sang
Tove de Fries og violin
Jens Mouritzen Mandolin og trommer

”Fanø Fiddlers” er:

Tove de Fries: Violin
Malene d. Bech Piano

- og en masse unge violinister!



En livsbekræftende eftermiddag i Hal 1 - 39 -

Lørdag d. 11. feb. kl. 13.00
i hal 1

Fanø Fiddlers

Tove de Fries har gjort en stor indsats for musikalsk aktivering af den helt unge generation 
på Fanø med etableringen af ”Fanø Fiddlers – young edition”. Sammen med pianisten 
Malene D. Beck vil hun præsentere os for orkestrets ”hjertebørn”, Fanømusikken og 
traditionen fra Cape Breton i Canada.

    
    Eftermiddagen rundes af med en fælles 
    finale: Fortid møder fremtid og bliver til 
    nærværende nutid!
 Nordby

  

          Sønderho
                            
                                 



Verdens  
stærkeste 
trægulv?

• Høj trykstyrke
 – som sikrer et minimum  
  af trykmærker

• Et stærkt og præcist kliksystem
 – som giver flotte og tætte samlinger

• Slagfast
 – det er modstandsdygtigt overfor 
  mærker fra tabte genstande

• 20 års garanti
 – fortæller alt om gulvets kvalitet

Lindura fra Meister

ÅBNINGSTIDER: 
MANDAG - FREDAG: 10.00 - 17.30 
LØRDAG: 10.00 - 14.00 

GARANT KOLDING A/S
Gulve & Gardiner
Lærkevej 7
6000 Kolding · 70 20 54 99

Algade 28 / Gågaden
Tlf. 64 41 00 22

www.madmedmere.dk

Vi er med hvor det sker!

KARVIL BILER FREDERICIA
Vejlevej 30

7000 Fredericia
T: 75 92 02 11

E: fredericia@karvil.dk
Ford | Mazda

KARVIL BILER MIDDELFART
Damgårdvej 5

5500 Middelfart
T: 64 41 11 89

E: middelfart@karvil.dk
Ford | Mazda | Nissan | Toyota Service

karvil.dk
følg os på



Velkommen på 
KulturØen i Middelfart 
og Middelfart Bibliotek

Theessink & Møller      Den 21. marts 2017

Phønix                            Den 20. april 2017

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

Kommende koncerter i 2017:

Er man til gedigen, velspillet blues, så er man til 
 ”Theessink & Møller.” Hver for sig er østrigske 
Hans Theessink og vores egen Knud Møller 
kapaciteter i genren. Sammen er de en 
feinschmecker oplevelse, der giver både gåsehud 
og smil på læben.
Den kompetente blues duo er garant for, at 
publikum får en intens og medrivende koncert.

Med 12 år på bagen i sin nuværende form er 
Phønix er et af de mest erfarne folk bands i 
Danmark. Deres helt specielle lyd har rødder i 
den danske og skandinaviske sang- og musik-
tradition, som de bringer mod nye horisonter 
med en nutidig og unik klang, som både peger 
tilbage og fremad. Phønix’s medrivende scene-
optræden har ført dem rundt i store dele af 
verden, på de største folk festivaler, såvel som 
de mest intime klubscener.

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



CaféScenen
Strib Vinter Festivals midtpunkt...

Besøg CaféScenen - oplev god stemning og god musik 
helt frem til 01.30 både fredag og lørdag! 
I 2017 kan du blandt andre møde:
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Hygge, gamle og nye venner, god musik, pause fra hallerne, morgenmad, pølser, kolde 
øl, en lille “morfar” sidst på aftenen, glæden ved et gensyn og den sitrende spænding 
ved det nye, nervøse debutanter, lyrik af høj klasse, kælne kærester og 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 vore irske 
venner ville have sagt 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 lyd til nye bands hver time, og det hele swinger perfekt sammen...

CaféScenen summer af liv og musik fra tidlig morgen til sen aften 
– med andre ord: Rigtig festivalstemning!

Hviid
Indiefolk for stemme, ukulele og bas

Walther
Modtager af “Årets Helge”

Claus Dencher
Sanger- og sangskriver

Trioen Brønserud & Jensen
Finurlige tekster og melodier

Rita og David
Folk, country og gospel



- 43 -Anette Walther Fassing - “Summertime”

”Summertime” er titlen på billedet til dette års plakat 
og programforside, og som tidligere år kan man byde 
på billedet under Festivalen og være med til at støtte 
musikken og drømmene på Café-Scenen.
Igen i år har jeg fået lov at donere et billede til 
festivalen, hvilket jeg er meget glad for og stolt 
over. Min inspiration til ”Summertime” er de skønne 
grøftekanter du møder i hele Danmark, når du kører 
gennem landet med god musik i radioen. Det være 
sig vinter, forår, sommer eller efterår.
Du kan se mange flere af mine malerier på Severin 
Kursuscenter mellem Strib og Middelfart samt i mit 
galleri på Søvind Kro og Galleri ved Horsens.
Billedet vil stå fremme under hele festivalen mellem 
de to haller, og sidste bud skal gives senest i pausen 
søndag. Hele beløbet går ubeskåret til CaféScenen.

Rigtig god festival.

Kærlig hilsen - Anette Walther
 

Strib Vinter Festival
byder endnu en gang 

velkommen til vore dygtige 
konferenciers

 Bente Kure (hal 1) og 
Leif Ernstsen (hal 2)

www.benteogleif.dk

Råhygge mellem Hal 1 og 2...

Området mellem kaffehulen og CD-salget 
bliver i år indrettet med hyggelige møbler.
Hele festivalen igennem er alle musikere 
velkommen til at mødes her og ”jamme”.
(Bemærk: Kun akustisk/uden strøm)

Kig forbi - det bliver SÅ hyggeligt!

JAMHULEN

... for hulen

www.galleri-walther.dk



Åbningstider:
Mandag-søndag 17.00-22.00

Algade 57 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 59 59
www.papas2night.dk · info@papas2night.dk

Værkstedsvej 34
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 15 62

www.mvtryk.dk





Vi kører
med

glæde…



The Outside Track (SCO/IRL/CAN)

Fem mere end velspillende musikere der spiller musik så englene synger og djævlen 
danser. The Outside Track er fem unge musikere fra henholdsvis Skotland, Irland og 
Canada, der turnerer verden rundt og forkæler publikum med musik, der spilles med en 
hurtighed og præcision, indføling og æstetik, når den er bedst. 

I The Outside Track kommer instrumenterne til deres ret og vokalerne står skarpt i 
lydbilledet. Det er folkemusik i en moderne indpakning med stor respekt for det 
traditionelle.

Det er en fest når The Outside Track optræder. Så kom og vær en del af festen og nyd 
en koncert i selskab med et orkester, der nyder at spille og give publikum en oplevelse 
ud over det sædvanlige.

                             
                         www.theoutsidetrack.com
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Lørdag d. 11. feb. kl. 20.00
i hal 1

Mairi Rankin: Violin og sang
Teresa Horgan: Fløjte og sang
Ailie Robertson: Harpe
Fiona Black: Harmonika
Cillian O´Dalaigh: Guitar og sang





Kris Drever and Ian Carr (sco)

Kris Drever er på vej verden rundt på release turné for sin nyeste CD  ”IF WISHES 
WERE HORSES”. Danmarksturnéen som også bringer Kris Drever til Strib, vil være 
med gæsteoptræden af Ian Carr, som Kris Drever turnerer i UK med, netop med 
præsentationen af sin nye CD. Orkney Islands ligger 16 km. nord for det skotske fastland. 
Stedet er kendt for sin barske og smukke natur, whiskey og Kris Drever, som er en af 
øens fornemste sangere og musikere ud i folkemusikken. 
Kris Drever er født på Orkney Islands og er søn af Wolfstone medlem Ivan Drever, som 
bl.a. også har leveret musik til The Dubliners og filmmusik til den anmelderroste film 
”Good Will Hunting”.
Så Kris Drever har det ikke fra fremmede. Han er en brillant sanger og akustisk guitarist. 
Han udgiver både albums solo og med bandet LAU, som er et af de hotteste navne 
indenfor folkemusikken i Storbritanien pt. Og så optræder han desuden med forskellige 
duomakkere.

Drever lægger sig op ad en lang musiktradition, hvor det er sangen og ikke mindst 
teksterne der er i fokus. En koncert for det lyttende og lydhøre publikum.
”If Wishes Were Horses” er en samling af halv-biografiske sange som dækker både 
universielle temaer som undervisning, politik, sex, kærlighed, karriere, social migration 
og det knap så universielle, men for Kris hjemlige Shetland.
Ian Carr er bl.a. kendt som manden bag Eddie Reader. Det helt store solo gennembrud 
kom med CD’en Black Water i 2006.                                          
                   www.krisdrever.com
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Lørdag d. 11. feb. kl. 20.00
i hal 1

Kris Drever  Guitar og sang
Ian Carr Guitar og kor



D·E er den moderne kvalitetskaffe fra verdens største kaffehus. 
Vi lægger mere end 250 års indsigt og erfaring i hver eneste 
bønne vi køber, rister og leverer. En ukompliceret og velsmag–
ende kaffe, som hjælper den gode stemning på vej, hvad enten 
man er på job eller undervejs. D·E er det sikre valg, som falder i 
alles smag og bliver et naturligt samlingspunkt.

Enestående 
kaffe siden 1753



Folkeklubben (DK)

Folkeklubben er aktuelle med deres tredje album ”Slå flint!” – en plade, der fuldender 
en trilogi, som startede med Nye Tider i 2013 og Danmarksfilm i 2014. Inspireret af den 
ikoniske tennishelt Torben Ulrich og hans frisættende filosofi om at gå efter det perfekte 
slag i stedet for at tænke på sejr eller nederlag, er Folkeklubben gået efter at lave dén 
frigjorte og legende plade, som kun erfaringen fra efterhånden 600 koncerter rundt i 
landet giver. 

Førstesinglen ”Overlæge Jacobsen” har været 30 år undervejs, mens de fleste sange 
på albummet er skrevet og indspillet under en heftig turnéaktivitet, der har spændt vidt; 
fra sognegårde, kroer og musikforeninger over rockklubber, spillesteder og festivaler. 
Det er rendyrket folk, store (p)opsange samt hårdtslående rock’n’roll, bundet sammen 
af det tekstunivers, der umiskendeligt er Folkeklubbens.
 
På debutalbummet ”Nye Tider” delte sange som ”Fedterøv” og ”For Pengene” lussinger 
ud på spillesteder og radioer landet over. På 2’eren”Danmarksfilm” tog bandet den 
snørklede vej ud i et Danmark, der spænder fra Dybbøl i syd til den fiktive Rimmerby 
Strand  i nord. Over Bagenkop Havn og værtshuset på Vesterbro til Djævlebakken ved 
Psykiatrisk Hospital i Aarhus:  ”Det er smukt. Det er større end du troede. Det er godt for 
det, der er oppe i dit hoved.”            
                                      www.folkeklubben.dk
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Lørdag d. 11. feb. kl. 20.00
i hal 1

Kjartan Arngrim:   Sang og rytmeguitar
Rasmus Dall:   Leadguitar
Rasmus Jusjong:  Beats, synthesizers



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  

AdvokatAdvokatAdvokatdvokatttt PallellP llePaPallePalle Palle PaPP ThThTThhhhomsenomsenhomsenomsenhomsenh

ppt@ret-pt@ret-et-t-t-t--raaaaaaraaraad.dkraad.draad.draaraaraaraaraar aad

Advokatfuldmmægmægmægmæggmæggmægm tig Thotig Thohoig Thtig Thoigtig Thtig Thg Tg Thtig Thtig TTig Thig Tg Ttig ThTThtig Thig Thg ThThig Tt g TThtig Thgg Thigg TT ohg T mmmmmaas Mikamaa kelsenenennnn

tmmi@retmmi@rettmi@rettmi@rettm ttttttttttttt-raad.d-ra-ra-ra-ra-ra-ra-raad.draad d-raad.d-raad.dd-r-r-ra-ra d-rar-rara d-rra--r-rr- dra k

Du ved aldrig hvad du får, når du køber bolig
- vi hjælper dig trygt igennem processen. 

Ret&Råd Advokater 
Fynsvej 60, 5500 Middelfart, Tlf. 70 10 11 99

Er du på udkig efter en ny bolig?

Bliv medlem af GUF    
www.guf-strib.dk



The Raggedy Ann’s (DK)

The Raggedy Ann’s har sine rødder i det nordjyske, hvor bandets medlemmer i 
sommeren 2015, fandt sammen om den fælles kærlighed for akustisk og intens musik.

Trods de er bosiddende i Aalborg, henter bandet sin inspiration fra den amerikanske 
bluegrass, country og folk scene. Kvintetten fortolker med stor indlevelse den energiske 
bluegrass og leverer melankolske folk historier som genren traditionelt byder på.

En befriende uformel stemning er sat, når nordjydernes sammensmeltede vokaler 
synger om kap med guitar og banjo, der inviterer os alle ”op på hesten” hos den 
skæbnesvangre cowboy.  

Trods bandets korte levetid har The Raggedy Ann’s allerede spillet over 30 koncerter, 
bl.a. på Den Blå Festival, Strib Vinter Festival (CaféScenen 2016), Horsens Blues 
Festival og som opvarmning for skotske Runrig.  

                             
                 facebook.com/theraggedyanns
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Lørdag d. 11. feb. kl. 20.30
i hal 2

Stine Flyvholm:  Mandolin og sang
Katrine Schmidt:  Sang
Anders Duus:  Guitar og banjo
Steffen Thomsen:  Guitar
Mark Kuhn:  Kontrabas



Apotekerne i

Middelfart

Middelfart Apotek

Jernbanegade 2C. 5500 Middelfart

www.middelfartapotek.dk. Tlf. 6441 7743

Åbningstider

Mandag-torsdag 9-17.30

Fredag 9-18. Lørdag 9-13

Strib Apotek

Sofiendalvej 10. 5500 Middelfart

www.stribapotek.dk. Tlf. 64417843

Åbningstider

Mandag- torsdag 9.30-17.30

Fredag 9.30-18. Lørdag 9-13

• 
• 
• 
• 
• 
• 



Brian McNeill og Drones and Bellows (SCO/DK)

En solist og et orkester. Med en garvet skotte ud i folkemusikken og et orkester bestående 
af musikere fra henholdsvis Danmark, Tyskland og England fremstår denne konstellation 
som et godt bud på en festlig aften i Strib. Der skal nemlig spilles traditionel skotsk 
folkemusik af den bedste slags.

Brian McNeill har været med i mange år. Han har spillet musik siden han som dreng lærte 
at spille violin. Og det var netop violin han spillede i det hæderkronede Battlefield Band, 
som han var aktivt medlem af i over tyve år fra 1969 og fremefter. Udover at performe 
fungerer Brian McNeill også som producer og underviser for håbefulde unge musikere. 
Brian McNeill er, som forstås, en særdeles erfaren herre ud i musikken.

Drones and Bellows er også en flok erfarne herrer og en enkelt frue. Et orkester som 
har spillet sammen i omkring tyve år med et hav af koncerter bag sig. Og ordet hav kan 
man også bruge når man skal beskrive, hvor mange instrumenter og talenter Drones and 
Bellows har at byde på. Drones and Bellows er musikalitet og musikalsk sammenspil når 
det er bedst.
                           
            www.brianmcneill.co.uk
      www.dronesandbellows.magix.net
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Lørdag d. 11. feb. kl. 20.30
i hal 2

Brian McNeill: Multiinstrumentalist 
 og sang
Jörgen Ehlers: Cello og kontrabas
Anker Hintze: Percussion
Halvor Bogh: Strengeinstrumenter 
 og harmonika
Pamela Naylor: Pipes, fløjter og keyboard
Thomas Nieder: Strengeinstrumenter 
 og harmonika



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



Coast (SCO)

Det skotske folkrock band COAST, nyder overalt større og større anerkendelse. 

Deres forfriskende bud på fornyelse indenfor genren, hvor bl.a. Runrig i mange år har 
siddet på tronen, er blevet taget fanatstisk godt imod – også af det danske publikum, 
der bl.a. på Tønder- og Skagen Festival og på en lang række spillesteder landet over, 
har overværet nogle medrivende koncerter.

COAST debuterede live i 2008, inspireret af bands som Runrig, Dire Straits og Big 
Country. Siden da har såvel egne idéer og musik udviklet sig, så bandet i dag har skabt 
sin helt egen lyd på såvel indspilninger som ved koncerterne.
                             
                                         www.coastrock.co.uk
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Lørdag d. 11. feb. kl. 20.30
i hal 2

Paul Eastham: Keyboards, akustisk guitar
 og sang
Chris Barnes: Percussion og sang
Andy Murray: Lead guitar
Graeme Youngson: Trommer



Mandal Alle 10  5500 Middelfart  tlf: 64410530  fax: 64416961  mail: info@trap.as  web: trap.as

KORSVEJS ALLÈ 23 B
STRIB
5500 MIDDELFART   TLF. 35133644



Jens Lysdal Band (DK)

Jens Lysdal har siden han udgav sit debutalbum “A matter of time”, tilhørt toppen af 
den danske musikscene. Han har rejst kloden rundt med sin musik, fået overvældende 
anmeldelser for sine albums og opnået international anerkendelse og nomineringer.

Hans rustne ro i stemmen er rar, rå og relevant, og sammen med det overlegne og 
berømmede guitarspil, stadig i forgrunden. Med sit første danske solo-udspil EP’en 
“Landet” (2016) giver teksterne på modersmålet ham nye og yderligere muligheder for 
humor, holdninger og sproglige nuancer og dem udnytter han til fulde.

De senere år har Jens Lysdal været på turné i USA, Tyskland, Holland, England, 
Schweiz, Canada og Portugal . Han indspillede sit forrige album “Easy Heart” i Austin, 
Texas med nogle af klodens stærkeste musikere, blev skamrost af medierne, nomineret 
til “Bedste folk-udgivelse i Tyskland” og havde sidste år én af sine sange med på et 
amerikansk Grammy-nomineret album.
                                 
             www.lysdal.com
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Søndag d. 12. feb. kl. 13.00
i hal 1

Jens Lysdal:  Guitarer og sang
Rune Harder Olesen:  Percussion
Jesper Bo Hansen:  Tangenter
Nikolai Land:  Bas  
Mads Andersen:  Trommer



Vejlevej 48 . 7000 Fredericia
Tlf. 75 93 13 00

Brug den

lokale vognmand...
VESTFYNS KLOAKSERVICE

• Containerudlejning 
 

 
 

•  

•  
 

 
 

v/ Lars Nygaard

2168 9826

Brug den

lokale vognmand...



Anne Dorte Michelsen med Band og
Billy Cross (DK/USA)

En ring blev sluttet da Anne Dorte Michelsen og Billy Cross i efteråret 2015 tog på 
turne sammen for første gang i mere end 25 år. Cross og Michelsen, hvis samarbejde i 
80’erne bl.a. resulterede i det ikoniske album MELLEM DIG OG MIG, genoptog i 2015 
samarbejdet omkring det nye album DE VOKSNES RÆKKER. 

I Cross og Michelsens samarbejde, før som nu, står sangene og de historier og følelser 
de formidler i centrum. Billy Cross’ baggrund i den stærke amerikanske rock og folk 
tradition har givet ham helt særlige forudsætninger for at forstå og formidle Michelsens 
renfærdige, enkle og virkningsfulde tekster og kompositioner. Han leder orkesteret 
ind i en intens dialog med Michelsens sang, så hvert komma står klart, og sangenes 
betydning bæres ud til publikum, samtidig med at orkesteret folder musikken ud med 
stort temperament og overskud. 

Hver for sig har Anne Dorte Michelsen og Billy Cross gennem en lang karriere formået 
den sjældne kunst at forny sig og samtidig fastholde et stort og trofast publikum i 
forskellige musikalske sammenhænge. Senest blev Anne Dortes position som en af 
sin generations vigtigste, danske sangskrivere cementeret i tv-programmet ”Toppen 
af Poppen”, hvor unge og ældre kolleger havde glæde af at fortolke sange fra hendes 
store katalog af iørefaldende pophits og rørende ballader.
  
                www.annedortemichelsen.dk
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Søndag d. 12. feb. kl. 13.00
i hal 1

Anne Dorte Michelsen:  Sang 
Billy Cross:   Guitar og kor 
Per Christian Frost:   Bas og kor 
Dan Hemmer:   Keyboards 
Rasmus Kihlberg:   Trommer 



Middelfarts nye 
Asia Restaurant

Livet leves lokalt

- læs det i din
lokale ugeavis!

Havnegade 41 - 5500 Middelfart
Tlf. 65 45 55 00



Strib Vinter Festival vil gerne
takke alle annoncører, sponsorer og 

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

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

På gensyn i 2018
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-godt selskab




