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Lavt Mellem Højt



Helene Blum

Strib Vinter Festival 2018

“It’s in the darkness of believing, it’s in the shadows where we have to stand. 
Beside the loving and the grieving, oh I’ll never understand.” 

Der er linjer, som ikke vil slippe en. Linjer som betyder noget. Højst sansynligt et 

for sangskriveren - noget andet for modtageren. F.eks. ordene fra “Holding back” 

- en af Dougie MacLeans utallige sange.

Vi taler meget om, at verden brænder omkring os for tiden, og om alt det der skiller 

os ad. Samtidig taler vi meget om fællesskabet. Fortolker det og forsøger at    

analysere det. Her i  Strib findes det. Også uden at blive analyseret. 

 

Jo mere verden brænder, og jo mere vi undres over branden, desto tættere rykker 

vi sammen og oplever, at vi alle har det tilfælles, at vi vil ud og mødes og være 

sammen om musik, koncerter, festival, glæde og eftertænksomhed.

 

Man glemmer måske årstal og detaljer, men lige som strofer fra en sang kan 

sætte sig fast, således glemmer man heller ikke poesien, stemningen, smagen af 

en kølig øl efter et bal og mange andre indtryk fra tidligere års Stribfestivaller.

 

Tak fordi I i Strib-teamet løfter festivalen hvert år her midt i vinterkulden. 

Jeg glæder mig til igen at være en del af festen. Og som Dougie slutter sangen:  

“I don’t care - as long as you are there” 
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Rådgivning  
i øjenhøjde
I Middelfart Sparekasse i Strib får du per-
sonlig rådgivning i øjenhøjde. Vi lægger 
vægt på tilgængelighed, troværdighed 
og tryghed, og vi har de mest tilfredse 
kunder i Danmark, ifølge bankanalyser 
fra Analyse Danmark og Finanssektorens 
Kundebenchmark.

Så nemt er  
det at skifte
Det kan virke som en stor opgave at 
skifte bank i en travl hverdag. Det er det 
ikke, og vi klarer faktisk det meste for dig. 
For eksempel flytter vi dine konti og  
eksisterende betalingsaftaler. 

Læs mere på midspar.dk/blivkunde

Vi har været i Strib i over 45 år, og 
vi tænker os at blive mange, 
mange år endnu.

Vi arbejder hver dag for at være 
bedst til kunder og er flere gange 
blevet kåret som pengeinstituttet 
med de mest tilfredse kunder,  
senest i efteråret 2016.

Nadia Brønserud Esmann 
Afdelingsdirektør i Strib

Sofiendalvej 4, Strib · 5500 Middelfart  
64 40 17 50 · strib@midspar.dk



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 24. november 2017 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 overnatning 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:  
Det er IKKE tilladt at gå til overnatningslokalerne, før man har fået udleveret 
overnatningsarmbånd i ”overnatning check-in” og fået anvist lokale.
Hotelovernatning med festivalrabat: Hotel Park, Middelfart, se venligst side 10. 

Bemærk: I henhold til Middelfart Kommmunes rygeregler, er det ikke tilladt at 
ryge på Strib Skoles 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. 60 57 11 91
Åbningstider under festivalen:
Informationen åbner først 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 Dankortterminal.
På festivalen kan der betales med Mobile Pay.

Praktiske oplysninger
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– med lokalt  
kendskab, netværk  
og engagement.

Vi sælger  
din bolig

MIDDELFART
Havnegade 47, 5500 Middelfart
middelfart@home.dk · Tlf. 64 41 80 90



The Wide View

Jens Sørensen
CEO & Owner

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

”Beyond the possible”



ØSTERGADE 18-20 . MIDDELFART

ALLE DAGE FRA

KL. 8-20
Bageren åbner alle dage 06.30
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Anna Wirsén (S) og Christian Alvad (DK)

Torsdag d. 8. feb. kl. 19.30
i Strib Kirke

Koncerten i Strib Kirke torsdag aften bliver denne gang med Anna Wirsén, der er en 
svensk sangerinde med rødder i den nordiske visetradition. Hun akkompagneres af 
Christian Alvad.

Anna Wirséns sange rummer en blanding af poetiske viser og hverdags-
køkkenbordsrealisme. Der er egne tekster, og guldkorn fra Vreeswijk og Taube såvel som 
fra nutidige sangskrivere. I blandingen af alt fra kærlig sort humor, alvor, vemod, romantik 
og indimellem en portion galskab, lades ingen uberørte.  

Christian Alvad er en erfaren komponist og musiker, og anerkendt som en af landets bedste 
akustiske guitarister. Christians karakteristiske guitarspil, en melodisk strengeakrobatik 
med rødder i folk, blues og gospel, er solidt plantet i den nordiske tradition. 

Christian har en vidtspændende baggrund, og er blandt meget andet kendt som Niels 
Hausgaards sikre støtte gennem mange år. Som soloartist har han spillet utallige 
koncerter i Danmark og Europa.

www.annawirsen.se
www.alvad.dk

Anna Wirsén:  Sang
Christian Alvad: Guitarer



SPECIALRABAT TIL FESTIVALENS GÆSTER

Dobbeltværelse 650,- Enkeltværelse 550,-

Inkl. Stor morgenbuffet

Bestil nu på
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Strib Skoles kor og orkester - Dorthe Kold og Svend Erik Larsen

Traditionen tro er det Strib Skoles kor, som åbner Strib Vinter Festival. Hvert år varmer 
det om hjertet, når børnene og de unge mennesker træder op på CaféScenen med store 
smil og lys i øjnene, og synger alt hvad de har lært, så ved man at Vinter Festivalen 
er i gang. Koret ledes altid med stort engagement af Birte Brændgaard og Lise Evalyn 
Larsen, som til dagligt er lærere på Strib Skole.

På dette års festival synger skolekoret et par sange sammen med Svend Erik Larsen og 
Dorthe Kold: To velkendte ansigter på Strib Vinter Festival, da det er Dorthe og Svend 
Erik der står for musikprogrammet på CaféScenen, hvilket de har gjort de sidste 11 
år.  Mange har sikkert oplevet Svend Erik solo, med FolkZone eller i trioen Shamrock 
sammen med bl.a. Denis McLaughlin. 
Både Dorthe og Svend Erik er med i bandet Wånsda, som jævnligt har gæstet Café- 
Scenen, og så er de i øvrigt gift med hinanden.
        www.strib-skole.dk

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

Åbningstalen holdes af formanden for Skagen Festival, Lis Jensen.

Fredag d. 9. feb. kl. 18.30
CaféScenen

Birte Brændgaard: Kordirigent
Lise Evalyn Larsen:  Orkesterleder
Svend Erik Larsen:  Sang og guitar
Dorthe Kold: Sang

Fri entré



LOOP Fitness Strib
 

Træn på 24 minutter
- også i Strib

*Gælder nye medlemmer fra d. 1.1. til 28.2. 2018. 
Fast abonnementspris pr. 30 dage 199 kr.
Minimum 2 x 30 dages træning. 
Betaling skal ske med betalingskort.

 
30 dage

1
Træn

Følg os på facebook

*

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.



Connla (N. Irl)

Connla er et spændende nyt band med stærke rødder i den traditionelle irske musik, 
men med musikalske påvirkninger fra hele verden. Deres følsomme og innovative 
arrangementer af traditionelle og moderne folkesange og melodier har givet dem 
velfortjent ros i hele folkemusik miljøet.

Gruppens medlemmer, der kommer fra byerne Armagh og Derry, mødte hinanden 
på musikstudiet ved University of Ulster. Bandet består af Ciara McCafferty (vokal), 
Ciaran Carlin (fløjter) og Paul Starrett (guitar), der er kendte ansigter på den lokale 
musikscene, samt søskendeparret Emer og Conor Mallon på harpe og uilleann pipes 
(irsk sækkepipe).

Siden udgivelsen af deres EP i april 2015, og albummet ”River Waiting” i juli 2016 har
Connla modtaget fantastiske anmeldelser hjemme og internationalt.

                      www.connlamusic.com
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Fredag d. 9. feb. kl. 20.00
i hal 1

Ciara McCafferty:  Sang
Ciaran Carlin:  Fløjter
Paul Starrett:  Guitar
Emer Mallon:  Harpe
Conor Mallon:  Uilleann pipes



• 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

TLF.  64 41 73 00



Anne Linnet Trio (DK)

Ingen dansk sangerinde og sangskriver har som Anne Linnet printet sig ind i 
generationer af danskeres musikalske dna, og hun tilhører den helt tunge vægtklasse 
af dansk pophistorie.

Som en af danmarks mest markante kvindelige kunstnere og som medlem af bands 
som Shit & Channel, Anne Linnet Band og Marquis de Sade har Anne Linnet ageret 
soundtrack til vores liv i mere end 40 år og beriget os med moderne klassikere som 
Tusind Stykker, Smuk og Dejlig, Barndommens Gade og mange flere vidunderlige 
sange. Anne Linnets repertoire er evigt aktuelt og nærværende. Hendes værk rummer 
sange inden for mange genrer og alle er af kompositorisk høj kvalitet.
Anne Linnet har modtaget IFPI´s ærespris for sin store betydning i dansk musik.
Det er med stolthed, at Strib Vinter Festival i 2018 kan præsentere Anne Linnet Trio på 
scenen, hvor der venter publikum en musikalsk oplevelse af særlig karakter. 

www.annelinnet.dk
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Fredag d. 9. feb. kl. 20.00
i hal 1

Anne Linnet: Sang og guitar
Julie Lindell:  Sang  
Jesper Bo Hansen: Keyboards
(lærer på Egedal Musikskole)



algade 67  5500 middelfart  telefon 6441 5615

· 5500 MIDDELFART · TLF. 6440 0408

DRIVE-IN BILSYN

www.lillebaeltsbilsyn.dk

Bilsyn 380.-
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 . . .

Havnegade 9  
5500 Middelfart
Tlf. 70 10 90 00



In Lonely Majesty (DK)

Balancerende på grænsen mellem klassisk folk og indie rock finder du In Lonely Majesty. 
Bandet formår at kombinere det bedste fra de to verdener, ved at krydre grundidéerne 
fra den irske folkemusik med mere dybfølte rockmelodier. Dette smeltes sammen til en 
unik indiefolk-lyd med et stort internationalt potentiale.

In Lonely Majesty består af Lasse Helboe (forsanger/guitar), Anders Rønne (trommer/
kor), Andeas Ohn (bas/kor) og Jeppe Vejs (guitar/banjo/kor). Sammen formåede disse 
fire skæggede fyre at nå finalen i P3’s KarriereKanonen – DK’s største konkurrence 
for upcoming artister. Dette gav bandet mulighed for at blæse anmeldere og publikum 
omkuld til en anmelderrost koncert på SPOT Festival.

Med shows på SMUKFEST i 2013, ’14 og ’15 har In Lonely Majesty uden tvivl vist deres 
kvaliteter som festivalband, men de er samtidige meget mere end det. Med drømmende 
og melodiske numre som Sing in the Dark leverer de også det perfekte soundtrack til 
dagdrømmeri. Netop Sing in the Dark er første single fra gruppens EP, der er produceret 
af Søren Balsner (Carpark North, Mads Langer, Tim Christensen, m.fl.)
Med catchy indiefolk-melodier, fantastiske optrædener og velproducerede sange, 
befinder bandet sig unægtelig i ensom majestæt – heraf navnet In Lonely Majesty.

           inlonelymajesty.com
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Fredag d. 9. feb. kl. 20.00
i hal 1

Lasse Helboe: Sang og guitar
Anders Rønne: Trommer og kor
Andreas Ohn: Bas og kor
Jeppe Vejs: Guitar, banjo og kor



- vi er med i festivalkøkkenet -
God Vinterfestival



M.C. Hansen og Jacob Chano (DK)

M.C. Hansen (nej, det er ikke navnet på en motorcykelklub fra Herning). Til gengæld er 
det navnet på en meget fin sanger/sangskriver og guitarist, som mestrer begge dele på 
et højt niveau.

Danmarks Americana-feinschmecker sanger og guitarist M.C. Hansen holder til på 
Jungshoved på Sydsjælland, men har siden 2003 rejst verden rundt med sin guitar, 
sin banjo og sine historier. Forestil dig Bob Dylan spille skak med H.C. Andersen på 
Neil Youngs veranda. Det er skandinavisk musik i amerikansk forklædning -  det er 
”Scandicana”! Jacob Chano akkompagnerer M.C. på harmonium og synger kor.

Så læn dig tilbage og nyd tonerne, som klinger på en slags folky amerikansk facon, med 
en strejf nordisk melankoli udført af to danske kunstnere i verdensklasse.
                             
                       www.mchansen.com
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Fredag d. 9. feb. kl. 20.30
i hal 2

M.C. Hansen: Guitar, banjo og sang
Jacob Chano: Harmonium og kor 



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 



Hanne Boel Trio (DK)

Hanne er nyforelsket eller måske snarere genforelsket. Genforelsket i at gøre det, hun 
er god til og elsker, nemlig at synge sammen med dejlige musikere for et publikum, 
som hun gerne vil give en god oplevelse og en lille smule at tænke over. Publikum 
kan forvente en kombination af det prøvede, det nye, det soulede, det bluesede og det 
jazzede - alt det, som Hanne Boel er gjort af. 

Hanne Boel slog igennem som sanger i slutningen af 1980’erne og har siden da befundet 
sig på toppen af den danske musikscene med diverse priser og omkring 20 udgivelser 
bag sig. Senest blev hun inviteret til at dele ud af sin musikalske kunnen og erfaringer, 
da hun i efteråret 2016 deltog i den sjette udgave af TV2’s ”Toppen af Poppen”. 

Den danske sangerinde har samlet en akustisk trio bestående af hende selv og de to 
guitarister, Jens Runge og Jacob Funch.
                       
                                www.hanneboel.com
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Fredag d. 9. feb. kl. 20.30
i hal 2

Hanne Boel:  Sang
Jens Runge:  Guitar
Jakob Funch: Guitar



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 e BrBrBrBrrrouoououuussstststtsstsstststsstsstbobobobobooboobobo
KuKundndddererererere ådådådådådåddgiggigigigiigigiigigiigiigiigiiig vvvvveveveeeevvv rrrr

TeTeeleleefofofonnnn 727272772227272727272722 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?



The Rockridge Brothers (S)

Der bliver gang i den, når The Rockridge Brothers går på scenen på Strib Vinter Festival. 
De kalder selv deres musik for ”punk hillbilly music”, som nærmere betegnet er musik 
inspireret af toner fra det sydlige USA, hvor hilbilly- og bluegrassgenren lever i bedste 
velgående. Det er banjo, violin, akustisk guitar og kontrabas og hillbilly-sang af bedste 
skuffe, når The Rockridge Brothers træder ud på scenen. Det er musik, det er svært 
at sidde stille til, og det er nærmest på sin plads at råbe et YEEHAA ind i mellem,, når 
musikken cykler derudaf.

The Rockridge Brothers er bosat i Stockholm, men spiller som om de var født og 
opvokset i Appalachian Mountains i det sydlige USA, hvor hillbilly-musikken har sin 
oprindelse. ”Brødrene” har været på landevejen siden 2002, og de har spillet på festivaler 
og spillesteder både i USA og på det europæiske kontinent.

Om gruppen er blevet sagt… (på svensk)
”The Rockridge brothers är countrymusikens svar på Ferrari. Snabba fingrar och snygga 
kostymer, ”The Rockridge Brothers gör ingen besviken.”
                             
                                           rockridgebrothers.com

- 23 -

Fredag d. 9. feb. kl. 20.30
i hal 2

Agnas Brogeby:  Violin 
Peter Frövik:  Guitar
Kristian Herner:  Banjo
Pontus Juth:  Kontrabas



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

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



Denis McLaughlin med venner (IRL/DK)

Denis McLaughlin er irer, der har boet i Danmark i 19 år, men har ikke tabt sin irske 
dialekt, og det er til glæde for dem som vil opleve ”An Irish Night” sammen med ham.
Denis har gjort sig mange spilleerfaringer på de danske landeveje, både solo og 
med venner og familie har han spillet til koncerter, på pubber, byfester, festivaler og 
begravelser. Han spiller og synger et bredt spektrum af sange fra den irske ø.

Så glæd dig til en irsk aften, hvor du kan drømme dig over til den grønne ø. Med sig på 
scenen har han som altid venner og familie.

           www.denismclaughlin.dk

Irish Pub
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Fredag og lørdag kl. 21.30
til 01.30 i “Den irske pub”

Denis McLaughlin: Guitar, sang, banjo
 cittern, mandolin,
 bodhran mm.
John McLaughlin: Bas og sang
Eamonn Mc Laughlin: Guitar og sang 
Pia Nygaard: Violin, bodhran og sang

Fri entré



• 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.

Livet leves lokalt

- læs det i din
lokale ugeavis!

Havnegade 41 - 5500 Middelfart
Tlf. 65 45 55 00



Dinex støtter op om lokale initiativer
Selvom Dinex arbejder globalt 
er det også vigtigt at støtte 
op om de lokale initiativer 
både kulturelt og sportsligt.

Den globale virksomhed Dinex 
fra Middelfart udvikler og 
producerer udstødnings- og 
emissionsløsninger til OEM 
leverandører af lastbiler og 
entreprenørmaskiner i hele 
verden, samt reservedele 
og udstødningssystemer til 
eftermontering på tunge 
køretøjer. Dinex har omkring 1.200 
ansatte i mere end 16 lande og 
har et globalt produktions set-up 
i USA, Kina, Rusland og Europa. 
Virksomheden er familieejet 
af nuværende Direktør Torben 
Dinesen fra Strib, og har haft 

hovedkontoret i Middelfart lige 
siden virksomhedens begyndelse 
i 1982.

”Det er vigtigt for os at støtte 
op om gode initiativer i vores 
nærområde både på grund af 
virksomhedens oprindelse, men 
også for at støtte op om det 
kulturelle,” fortæller Torben 
Dinesen.

Ud over Strib Vinter Festival 
har Dinex også valgt at støtte 
et andet lokalt projekt nemlig 
GoSail. Det er en unik mulighed 
for at kombinere sejlsporten 
med teambuilding og udfordring 
af kommunikations- og 
samarbejdsevner i et barsk miljø.

Dinex ønsker alle 
en god Vinter Festival

going the extra mile



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



Godsejernes Jazz band www.godsejernesjazzband.dk

Traditionel jazz … og alligevel så både bluesentusiasten og den inkarnerede jazzelsker 
bliver begejstret.
Godsejernes Jazzband er kendt for at spille mange af de gamle jazzkendinge med et 
twist af blues. Fra det lettere melankolske til det udadvendt swingende. Altid med en 
gennemført dynamik.  Følelsesmæssigt når de hele registret rundt - det hele går op i en 
højere enhed. 

Mads Winther:  Sang
Jesper Boie Eskildsen:  Saxofon
Benno Steen Jeppesen: Piano
Lars Winberg: Bas
Jan Olsson: Trommer

GULDKRONEN Frokostjazz

Gratis adgang! - Sildebord kr. 100,- 
(spis, hvad du kan)

Lørdag d. 10. feb. kl. 11.30
Frokostjazz i hal 2
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Frokostjazz på Strib Vinter Festival 
2018 er venligt sponsoreret af:

Fri entré



Nordfyns Bank
ønsker alle en 
rigtig god festival

Østergade 40  5500 Middelfart  Tlf: 59489570



Vil du i form?
Vi kan hjælpe dig med træning i to centre, holdtræning, personlig 
trænings program, diætist, instruktørtime, svømmehal, sauna, 
bowling, badminton mm.

Middelfart  

Motionscenter

Færøvej 74-76
5500 Middelfart

Strib Svømme-  

og Motionscenter

Øster Allé 4
5500 Middelfart www.lsok.dk | info@lsok.dk | Tlf. 6441 2966

Strib og Middelfart Motionscenter
– giver luft til mere

* P
risen er ved

 køb
 af fuld

tid
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lem

skab
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ere og 

  se vores and
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styp
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k

269,-
pr. måned*

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

Altid med på noderne, 
når musikken spiller



Programoversigt 

2018
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Følg os på Facebook:

www.facebook.com/guf.strib

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

Fredag d. 9. februar

CaféScenen Åbning af Strib Vinter Festival  Gratis
Kl. 18.30 Strib Skoles kor og orkester med

Dorthe Kold og Svend Erik Larsen.  

Åbningstalen holdes af Lis Jensen, 

formand for Skagen Festival.

Hal 1 Connla Kr. 295,-
Kl. 20.00 Anne Linnet Trio

In Lonely Majesty

Hal 2 M.C. Hansen og Jacob Chano Kr. 295,-
Kl. 20.30 Hanne Boel Trio

 The Rockridge Brothers

Irsk Pub Denis  McLaughlin m/venner Gratis
Kl. 21.30-01.30 Irsk stemning og god musik

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

Torsdag d. 8. februar

Strib Kirke Anna Wirsén og Christian Alvad Kr. 100,-
Kl. 19.30 (Til denne koncert gælder partoutbillet ikke) 
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ensembler under ledelse af Peter Sund, Harald 

- 333 -

enensees mbm ler undeer leedelse af PPeteter Sunund,d, Harralaldd

Konferenciers: Bente Kure og Leif Ernstsen

Partoutkort til hele festivalen: Kr. 745,- 
Partoutkort gælder til alle arrangementer - dog undtaget kirkekoncerten 
med Anna Wirsén og Christian Alvad 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! Alle billetpriser er ekskl. gebyr!

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 24. november 2017).

Billetsalg pr. telefon:

Mona Høj Jensen
Telefon: 23 20 82 50.

Lørdag d. 10. februar

Hal 2 Guldkronen Frokostjazz Gratis
Kl. 11.30-13.30 Med Godsejernes Jazz Band Sildebord kr.  100,-

Hal 1 Folkalicius og FolkBALTICA Kr. 140,-
Kl. 13.00 

FestivalCafé Festival festmenu 2018 Kr. 275,-
1. sal fra 17.00 Forret - buffet - dessert

Hal 1 Helene Blum & Harald Haugaard Band Kr. 295,-
Kl. 20.00 Michael Falch Solo

Michael Møller & Foreign Lands

Hal 2 Lunau & Sund Kr. 295,-
Kl. 20.30 Jonah Blacksmith Trio

Kajsa Vala

Irsk Pub Denis  McLaughlin m/venner Gratis
Kl. 21.30-01.30 Irsk stemning og god musik

Søndag d. 11. februar

Hal 1 Allan Olsen Solo Kr. 240,-
Kl. 13.00 Other Roads

... ensembler under ledelse af Peter Sund, Harald 
Haugaard og Rasmus Zeeberg



    

Middelfart
Havnefronten

Kontakt kommunens bosætnings-
konsulent og hør, hvad Middelfart 
kan tilbyde dig og din familie.

Anne Marie Klausen 
annemarie.klausen@middelfart.dk
Mobil: 2240 0049

lun på Middelfart



Vi tilbyder et bredt udvalg af  
serviceprodukter:
@  Udskiftning af skærm på mobil/tablets.

@  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

@ alt i TV løsninger  | 

Find os og like os på  facebook hvor du også 
finder åbningstider og meget andet.



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:
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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 Strib Vinter Festival 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, chokoladefondant, som i år serveres 
med vanillecreme og frisk frugt.

  

Festival festmenu 2018  

Lørdag d. 10. feb. kl. 17.00
FestivalCaféen - 1. sal
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Festmenu 2018 

Gravad laks med rævesauce,
Urtesalat/Frisesalat, dild, persille 

og kørvel.

Kalveculotte, svinefilet med sprød 
parmaskinke, bagte gulerødder, pastinak,

selleri, grøn salat og hvedekernesalat m. purløg 
og citrondressing. Ristede kartofler med persille 

og smør samt timiansauce.

Chokoladefondant med vanillecreme og 
frisk frugt.

Pris pr. kuvert kr. 275,00
Køb din billet til festmenuen i forsalg på 

hjemmesiden fra 24. november.

Bemærk: 
Når du har købt billet,
kan du reservere bord
hos Mona Høj Jensen

på tlf. 23208250.

akk,
puurløgg 

ill
gg

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!



Du kan bestille din 
mad som Take-away 

på cafemauritz.dk

Book bord på cafemauritz.dk 
eller ring på 7370 9496

Du finder os her: Nytorv 3 • Middelfart (på torvet ved det nye rådhus) 



Folkalicius og FolkBALTICA ensembler (DK)
Under ledelse af Peter Sund, Harald Haugaard og Rasmus Zeeberg

Syddansk Folkemusiktalentskole har igennem de seneste syv år været med til at 
udklække en stor bunke talenter på den danske folkemusikscene og som netop nu er 
ved at bryde igennem med forskellige ensembler og bands.
Det hele havde sit udspring i talentgruppen Folkalicious, som består at unge fra hele 
Region Syddanmark og er et talentensemble hvor alle medvirkende typisk er blevet 
opfordret af deres lokale musikskolelærere til at gennemføre en prøve for at blive 
optaget i orkesteret. 

Senere er gruppen udbygget med talenter fra den tyske side af grænsen og blevet til 
FolkBALTICA Ensemblet, som i dag består af 50 unge talenter fra Slesvig-Holsten og 
Syddanmark.  Begge ensembler består i bedste velgående den dag i dag, og producerer 
fortsat nye talenter og musikere til fødekæden af unge folkemusikere.
Eftermiddagen indledes af Folkalicious og efter en kort pause tager FolkBALTICA 
Ensemblet over med andet sæt.

Der er lagt op til spilleglæde og ungdommelig energi langt udover scenekanten. 
                            
          www.syddansk-folkemusik-talentskole.dk 
     www.folkbaltica.dk
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Lørdag d. 10. feb. kl. 13.00
i hal 1

Folkalicious: 
Dirigenter: Andreas Tophøj, 
 Rasmus Zeeberg og
 Johnnie Frederiksen
Projektleder:  Peter Sund

FolkBALTICA:
Dirigent og projektleder:
Violinisten Harald Haugaard



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

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 påSTATICX



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

Kommende koncerter i 2018:

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

BARLUATH - STORSLÅET 
KELTISK MUSIK        Den 18. april 2018
Fem folkemusikere fra Royal Conservatoire of Scot-
land er en sikker garant for det musikalske niveau. 
Sangerinden Ainsley Hamill, der synger både på gæ-
lisk og engelsk, er med sin udstråling og fantastiske 
stemme det naturlige fokuspunkt, men de fem øvrige 
er mere end bare backingband - de er fremragende 
musikere, der med en velafvejet og vekslende instru-
mentering danner et storslået lydbillede.

Et lys i mørket                 Den 15. marts 2018
Siden 2014 har man kunnet opleve Trilles elskede 
sange med det originale Trilleband og Mette Marck-
mann. De frække og følsomme, kloge og kærlige, 
usentimentale og modige sange blev vakt til live igen.
Trille selv forlod musikscenen i 1988 men siden 
skuespiller og sanger Mette Marckmann i 2014 sam-
lede det gamle Trilleband (Ole Fick (guitar), Øyvind 
Ougaard(piano) og Hugo Rasmussen (efter sin død i 
2015 erstattet af Mads Vinding (bas)) har Trilles gamle 
og nye fans med stor glæde valfartet til bandets 
koncerter. 
 



Plakatkunstner Anette Walther Fassing

Anette Walther Fassing – ”Himmel og Hav”...

Titlen på årets maleri er ”Himmel og Hav”, hvilket jo virkeligt er noget, man kan opleve 
i Strib. Lillebælt giver os på mange måder overflod af himmel og hav – hvilket jeg har 
tænkt genskabt i maleriet. 

Det er lyden af vinden, duften af havet – naturens mangfoldighed af farver og stemninger.

Maleriet kan blive dit. Byd på billedet. Hele beløbet går ubeskåret til CaféScenen.
Maleriet vil stå fremme under hele festivalen – mellem de to haller, hvor også dit bud 
kan afgives, og sidste bud skal gives senest i pausen søndag. 

Mine malerier kan desuden opleves på Severin Kursuscenter mellem Strib og Middelfart 
samt selvfølgelig ”hjemme” i galleriet på Søvind Kro og galleri ved Horsens.

Støt innovationen og de store drømme på CaféScenen...

Rigtig god festival og kærlig hilsen 
Anette Walther

                 

              www.galleri-walther.dk
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CaféScenen 
Strib Vinter Festivals midtpunkt...

Besøg CaféScenen - oplev god stemning og god musik 
helt frem til 01.30 både fredag og lørdag! 
I år kan du blandt andre opleve:

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 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 af nye bands hver time - der er mange, der yder en stor indsats...

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

Harpin’ Wolf & The Black Sheep
Rhythm and Blues fra Odense, 

med nerve og sjæl.

Louise Lo
Eftertænksomhed sangskriver med 

både styrke og sårbarhed

Barquentine
Unik sammensmeltning af shanty og rock, så 
skumsprøjt og sømandsløgn fyger om ørerne. 

Esben Kronborg
 Velkommen til den populære og 

talentfulde sangskriver fra Horsens.

Andreas Laursen
Nutidspoet med stærke tekster  

og meget på hjerte.
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Fri entré



KORSVEJS ALLÈ 23 B
STRIB

5500 MIDDELFART

TLF. 35133644

Åbningstider:
Mandag-søndag 17.00-22.00

Algade 57 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 59 59
www.papas2night.dk · info@papas2night.dk
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Danmarks 
største netværk 
af PakkeShops
- mere end 1.400 PakkeShops



Helene Blum & Harald Haugaard Band (DK)

Helene Blum har sammen med violinisten Harald Haugaard etableret sig som nogle af 
de fineste fortolkere og fornyere af den danske musiktradition. En del af materialet har 
de selv skrevet, og det blandes nænsomt med originale fortolkninger af gamle sange 
og instrumentalstykker. Deres integritet er enestående, og deres store virtuositet og 
nærvær er med til at gøre deres koncerter uforglemmelige. 

Helene Blum & Harald Haugaard Band er et af de fremmeste navne på den nye danske 
folkemusikscene, og med over 100 koncerter om året, hvoraf de fleste spilles i udlandet, 
er de samtidig et af Danmarks mest eksporterede og bedst profilerede ensembler.   

Helene Blums længe ventede og fjerde studiealbum “Dråber af Tid” er udkommet i 
2017, og det bringer dem på turné i Tyskland, USA, Østrig, Norge, Canada, Japan og 
Danmark.
                    
                   www.heleneblum.dk
                   www.haraldh.dk
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Lørdag d. 10. feb. kl. 20.00
i hal 1

Helene Blum:  Sang og violin 
Harald Haugaard:   Violin 
Kirstine Elise Pedersen:  Cello 
Mikkel Grue:   Guitarer 
Sune Rahbek:  Slagtøj 





Michael Falch Solo (DK)

Det er igen blevet tid for topaktuelle Michael Falch til at tage på en af sine intime 
akustiske soloturnéer. 

Den danske rockveteran medvirkede i 2017-udgaven af seersuccesen Toppen af 
Poppen på TV2, og under en heftigt rockende periode med sit band udsendte han i 
2017 det dristige, moderne album, ’Pludselig alting samtidig’, der blev lovprist overalt 
og præmieret af Statens Kunstfond som et af årets vigtigste albums.
Den nu 61-årige Michael Falch har gennem årene udviklet sig til et fænomen, der går 
sine egne veje i dansk rock ved konstant at variere sit kunstneriske udtryk. Han brugte 
sommeren 2017 på en stribe livsglade festivalshows med Poul Krebs, og i efteråret 
2017 udgiver Gyldendal hans åbenhjertige ungdomserindringer, ’Til grænsen’, ligesom 
Universal udsender et opsamlingsalbum ovenpå Toppen af Poppen. I februar-marts 
2018 gælder det igen hans solooptrædener, der gennem 20 år er blevet berømmede for 
deres vekslen mellem bevægende livshistorier og løssluppen intensitet i sange, hvoraf 
en flere er blevet en del af den danske sangskat - tænk bare på ”Mød mig i Mørket”,” I et 
land uden høje Bjerge”, ”Superlove”,” Ud af Mørket” og ”Den Eneste i Verden”. 

Michael Falch har aldrig været bedre, lyder det alle steder fra, og han demonstrerer 
igen og igen, at det passer, hvad man siger om ham: At han også ene mand kan få 
enhver sal til at grine og græde, synge og gynge.                        
                                 www.falch.dk
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Lørdag d. 10. feb. kl. 20.00
i hal 1

Michael Falch: Sang og guitar



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



Michael Møller & Foreign Lands (DK)

Michael Møller og Foreign Lands er et samarbejde mellem Michael Møller og 
folkemusikere fra blandt andet gruppen Svøbsk. Bandet kombinerer elementer fra 
dansk folkemusik med Michael Møllers storladne vokal. 

Michael Møller er et etableret navn på den danske musikscene, bl.a. kendt for sine 
bandaktiviteter med Moi Caprice og The Mountains, samt for sit storstilede soloprojekt 
A Month of Unrequited Love, som resulterede i en Danish Music Award som Årets 
Innovatør og en Steppeulv som Årets komponist i 2012. 

I april udkom albummet Burning Waltz som en foreløbig kulmination på det anderledes 
men meget vellykkede samarbejde, som også live en er en storslået oplevelse.
                             
           www.facebook.com/ForeignLandsOfficial

- 51 -

Lørdag d. 10. feb. kl. 20.00
i hal 1

Michael Møller:   Sang og guzheng
Jørgen Dickmeiss:   Violin, mandolin og kor
Maren Hallberg Larsen:  Harmonika
Theis Juul Langlands:   Klaver og synthesizers
Simon Alsing Busk:   Trommer og perc.
Morten Haxholm Jensen:  Bas
Rasmus Fribo:   Saxofon



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  

Bliv medlem af GUF    
www.guf-strib.dk

STRIB MURERFORRETNING

Vestergade 22
5500 Middelfart

Tlf. 6064 2566
Simon@stribmurerforretning.dk

Murermester Simon Bentzen

professionel service

attraktive priser

rentefrie lån    

tlf.  64 41 91 11

www.takt-tone.dk



Lunau & Sund (DK)

Er det viser, sange, singer-songwriting? Det er ikke til at sætte i bås. Det er tidløst og 
bliver spillet og sunget så smukt og med så stor ro, at lytteren bliver fanget helt ind. 
Lunau & Sund klæder hinanden så suverænt godt, at de kan tillade sig at få al det 
svære og komplicerede til at flyde enkelt og ukompliceret.

Musikken og de danske tekster er skrevet af Trine Lunau og Peter Sund, som har spillet 
sammen i 15 år. Koncerterne er bygget op omkring sang og akustisk guitar, men man 
vil også kunne opleve duoen kaste sig over andre instrumenter.

Til koncerterne bliver musikken suppleret af nærværende fortællinger og anekdoter fra 
duoens liv og de historier som teksterne tager afsæt i.
 
Albummet “Prinsen af bjerget” er skrevet, komponeret og produceret af musikerparret 
Trine Lunau og Peter Sund i deres hjem og lydstudie i landsbyen Davinde uden for 
Odense på Fyn. Bl.a. i Berlin, London, Geneve og Lille Skiveren i Nordjylland, har parret 
siddet med notesblokken og betragtet livet og følt pulsen fra stedet. Den fysiske rejse 
spejler sindets, og der har både været drama, kaos, sorg, forløsning, tro og afklaring i 
Lunau & Sund rejse over de seneste år.
                             
                                                     lunau-sund.dk
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Lørdag d. 10. feb. kl. 20.30
i hal 2

Trine Lunau: Vokal
Peter Sund: Guitar



Middelfarts nye 
Asia Restaurant

Kontakt os og hør nærmere

Tinghuset, Algade 6,

5500 Middelfart

Tlf.: 64 41 00 52

kontakt@middelfartadvokaterne.dk

www.middelfartadvokaterne.dk

Middelfart Advokaterne er veluddannede indenfor 
generel advokatpraksis med mange års erfaring, 
samtidig med at hver enkelt har særlige interesse-
områder.

Vi kan bl.a. hjælpe dig, og din nærmeste med:

• Testamenter og ægtepagter

• Familie-/arveret

• Dødsbobehandling

• Køb og salg af fast ejendom

• Erstatningsret/Personskade

• Lejeret/erhvervslejeret



Jonah Blacksmith Trio (DK)

Brødrene Alstrup, der i fællesskab udgør spydspidsen af syv-mands-ensemblet Jonah 
Blacksmith, drager i februar 2018 på en intim trio-tour rundt i landet med et nedbarberet 
setup. Til gengæld bliver der ikke skruet ned for hverken gode sange, hygge og nærvær, 
eller for skæve anekdoter og ditto smil.

Brødrene har efterhånden høstet mange roser for deres koncerter i både ind- og 
udland.  Hvor end scenen er i Vancouver eller i Vanløse fornægter det Thy’ske ophav 
sig ikke i den varme og vedkommende atmosfære på scenen, der mest af alt peger 
tilbage til bedsteforældrenes hyggelige dagligstue i Koldby. Her dannede diverse 
strengeinstrumenter, klaver og harmonika så ofte i barndommen den musikalske ramme 
for samværet med børn såvel som børnebørn.
 
Sangene fra bandets to albums tager afsæt i det personlige og vedkommende, og kredser 
om de ting, man er rundet af, dem man elsker, og frygten for at miste hinanden og sig 
selv.  Sange som Once You Love og Daughter Of Jonah har været spillet dagligt på P4. 
Disse og mange andre sange vil komme under kærlig behandling på Strib Vinterfestival.
                           
                             jonahblacksmith.com
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Lørdag d. 10. feb. kl. 20.30
i hal 2

Simon Alstrup: Sang, guitar, 
 piano og elorgel
Thomas Alstrup: Sang, banjo, mandolin 
 og bas
Jon Kjeldsen: Orgel, keys mm.



BADMINTON HÅNDBOLDFODBOLD

Staurbyskovvej 6 · 5500 Middelfart · kontor@stribidraetsefterskole.dk · tlf. 64406405 · www.stribidraetsefterskole.dk

Faglig kvalitet, 
fællesskab og 

spændende valgfag 

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



Kajsa Vala (DK)

Dansk/islandske Kajsa Vala er en vidunderlig blanding af rock, folk og country, men 
også med en snært af nordisk melankoli over sig. Hun er en rasende dygtig guitarist, 
som håndterer alt fra dobro til elguitar, og stemmen er på en gang stærk og sårbar. 
Live har hun et fabelagtigt velspillende band, og GAFFA kvitterede med en 5-stjernet 
anmeldelse, da hun spillede koncert på SPOT Festival 2017.

Kajsa Vala udgav i sommeren 2016 mini-albummet “Kajsa Vala”, som er indspillet dels i 
Nashville, hvor hun har boet i flere perioder, og dels i hjembyen Aarhus. Balladen Saint 
Cecilia fra albummet blev udvalgt som soundtrack til ungdomsfilmen “EN-TO-TRE-NU”, 
og singlen Trail of Hearts fik en flot modtagelse på DR P4. Siden da er det blevet til 
livekoncerter over hele landet og optrædener på bla. Jelling Musik Festival og SPOT 
Festival. Kajsa Vala er blevet kendt for sine fantastisk medrivende koncerter.
                              
                                         kajsavala.com
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Lørdag d. 10. feb. kl. 20.30
i hal 2

Kajsa Vala:  Sang og guitar
Astrid Steen Noringriis: Harmonium og kor
Nis Nørgaard Hybel:  Guitar og kor
Martin Pedersen:  Bas og kor
Anders Thorborg:  Trommer og kor



* boligsiden.dk/findmægler / 28.09..2017

Vi er…
Lokalt forankrede 
Alle er bosiddende og stedkendte i byen

Engagerede
 Vi får byens flotteste kundetilfredshed*

Fagligt kompetente
Alle er uddannede ejendomsmæglere

RealMæglerne Middelfart

RealMæglerne Middelfart I/S 
Østergade 16 / 5500 Middelfart / Tlf. 7199 5500 / 5500@mailreal.dk / realmaeglerne.dk/5500



Allan Olsen Solo (DK)

Allan Olsen blev født og voksede op i Frederikshavn.

Allan Olsen har selv  fremhævet ikke mindst to forhold – stedet, og tiden, som afgørende 
for hans sang-univers. Stedet, fordi hans hjemby som en del af landets yderste provins 
– set i forhold til hovedstaden – var indbegrebet af at tilhøre de udstødte, de oversete. 
Og tiden, fordi han blev født direkte ind i rockens og poppens tilbliven.
Allan Olsen har ofte fremhævet disse to forhold, som rockens egentlige væsen og 
forudsætning, for hvis ikke rockmusikken skal relatere sig til teenageårenes usikkerhed, 
skam og bitterhed over ” ikke at være noget” - hvad skal den så?

Det er ud fra denne betragtning forståeligt, at Allan Olsens første musikalske inspiration 
og identifikation lå tæt opad, især den engelske rock. Den udsprang fra fra byer, der 
mindede om hans – Sheffield, Liverpool og Manchester. Jernindustri og afsondrethed 
fra større og ” finere ” metropoler, som London, eller København.

At det blev den akustiske udtryksform, der fra starten prægede Allan Olsens’s 
sangskrivning, beror på lidt af en tilfældighed. Han lyttede hovedsageligt til The Who, 
Rolling Stones og Kinks, Men den første guitar, han fik fat i, var nu en gang en akustisk.
Skal man således sammenfatte Allan Olsen, kunne det være Bert Jansch’ komplekse, 
akustiske guitarspil, Dylans impressionistiske og traditionsbundne sangskrivning, Randy 
Newman’s kyniske ironi og evige afsøgen – tilsat en god portion Pete Townshend’sk 
energi og rå power.                        
                            www.allanolsen.dk
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Søndag d. 11. feb. kl. 13.00
i hal 1

Allan Olsen: Sang, guitar og banjo



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...



Other Roads (UK)

Det er et af de helt store britiske folkbands, som går på scenen søndag eftermiddag for 
at afslutte årets festival. Det er skotsk og britisk folkemusik, spillet af meget erfarne og 
dygtige musikere, med flotte vokalharmonier. 

Repertoiret er en blanding af egne kompositioner og velvalgte covers, lige fra smukke, 
følsomme ballader til foot-stomping celtic fiddle tunes.

Pete Abbott er en fantastisk singer/songwriter og guitarist og er desuden drivkraften i 
bandet.  Gregor Borland er en af Skotlands absolut bedste violinister med 8 mesterskaber 
i Scottish Fiddle bag sig.  Dave Walmisley er en talentfuld multi-instrumentalist og singer/
songwriter, han tilføjer sit helt eget touch til bandets arrangementer og har et stort øre 
for harmonier og tager lejlighedsvis rollen som forsanger.  

Pete Abbott og Gregor Borland var i sin tid en del af det legendariske ”The John Wright 
Band”, der besøgte Danmark, herunder Tønder Festival, mange gange.  Desværre 
døde John Wright pludseligt i 2008, men de to fortsatte bandet sammen med 
multiinstrumentalisten Dave Walmisley, og navnet blev ændret til Other Roads. Med fast 
base i England har de tre turneret flittigt i det meste af Europa og New Zealand.

Other Roads har udgivet 7 CD’er, senest Green Light i september 2017.

                www.other-roads.com
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Søndag d. 11. feb. kl. 13.00
i hal 1

Pete Abbott: Sang og guitar
Gregor Borland: Sang og violin
Dave Walmisley: Sang og mandolin



Strib Vinter Festivals konferenciers: 
Bente Kure og Leif Ernstsen

Hvem styrer slagets gang, og holder alle 
trådene samlet? Det gør Bente Kure (i hal 1) 
og Leif Ernstsen (i hal 2)...

Bente Kure er sanger, sangskriver, performer, 
underviser, penselfører og radiovært. Hun 
formår både som kunstner og konferencier, 
at holde publikum i sin hule hånd.
Netop derfor har hun siden 1992 været fast konferencier på Strib Vinter Festival, hvor 
hun altid finder de rigtige ord, som sætter publikum og kunstner i den rigtige stemning!

Leif Ernstsen er en suveræn harmonikaspiller der ofte ses i samspil med Bente Kure, 
Paddy Doyles og FolkZone, Men han er også en scenemand udover det sædvanlige, 
der virkelig giver mening til begrebet “ud over scenekanten”! 

Velkommen igen til Strib Vinter Festivals topprofessionelle konferenciers!

www.benteogleif.dk

Råhygge i glasgangen mellem Hal 1 og 2...
Området mellem kaffehulen og CD-salget er igen 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 bare SÅ hyggeligt...!

JAMHULEN

Velkommen!



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 2019
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-godt selskab


