Musik fra 4 scener
Irsk pub - Denis McLaughlin
med venner
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Strib Vinter Festival 2019
Nogle vil mene, at vi lever i en mørk tid hvor rygning, fedme, alkoholisme, kropsidealisme, klimaforandringer, tidens åndsfravær, sproget, SoMe, #MeToo,
uanstændig påklædning, for megen påklædning, en evig egocentrisk ungdomsgeneration, ældrebyrden, kulturel appropriation, lediggang og selvfølgelig ulve,
vildsvin og al anden indvandring vidner om, at livskvaliteten hos den danske
gennemsnitsborger, kræver evig bevågenhed.
Denne beærede forordsskribent bliver dog altid, ved landets festivaler, så beruset
af livsglæde, menneskelivets muligheder, optimisme og iver, at kun skovflåten,
hverdagen og e-boks står tilbage som egentlige trusler. Da er det som om
hænderne holder op med at klappe i takt, men klapper på trods. Som at en lille
djævelsk livsnyder løsrives fra alle de negative kendsgerninger og for en stund tør
tro på, at livet i virkeligheden er godt.
I ‘89 gik en flok fynske folkemusikentusiaster sammen og skabte noget nyt.
Strib Vinter Festival er i dag en modig rebel som hver vinter stikker næsen op af
den frosne jord. Her forvandler hundredevis af frivillige en folkeskole til en folkefest,
blottet for festivaltraditionernes sol, sommerregn og nøgenløb.
Her udvindes festen direkte af festivalens besnærende rødder; musikglæde,
nærvær og fællesskab. Strib Vinter Festival er så autentisk og upoleret som en
banjo uden krummelurer, såvel som det er en oplagt mulighed for, her i vinterkulden,
at frydes og forelskes i en menneskeskabt virkelighed, hvor tiden ikke er imod os,
men med os.

Velkommen til Strib Vinter Festival 2019

Laura Mo
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Vi ses til

Pernille Hartmann, kundemedarbejder og
Sandra M. B. Hykkelbjerg–Sejten, rådgiver.

Middelfart Sparekasse i Strib
ønsker alle en god Strib Vinter
Festival
Besøg os på Soﬁendalvej 4 og få
rådgivning i øjenhøjde.

Soﬁendalvej 4 · Strib · midspar.dk/strib

Praktiske oplysninger
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 23. november 2018 kl. 10.00.
Billetpriser: Se side 32 og 33.
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

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.
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. 61 12 05 93
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)
I informationen foreﬁndes Dankortterminal.
Overalt på festivalen kan der betales
med Mobile Pay.
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”Beyond the possible”

The Wide View
Jens Sørensen

Mobile: +45 5129 1037

CEO & Owner

Mail: jens@thewideview.dk
www.thewideview.dk

Det er vel i orden at ønske sig noget særligt?
Tilbygning og ombygning
Med over 80 år i Middelfart er vi det sikre valg. Og vi
hjælper gerne med råd og vejledning og tilbud tidligt i
bygge-fasen
Tagudskiftning
Skal du have nyt tag?
Uanset hvilket tagtype du har, får du hos os, én samlet
pris alt incl.
Hovedentrepriser
Vi løser meget gerne opgaver i hovedentreprise hvor vi
samler trådene, så du har én kontaktperson til at styre
projektet sikkert i mål
Vinduer og døre
Gør brug af vores mangeårige erfaring med Vinduer og
døre, vores erfarne personale ved hvordan dyre følgeskader undgås.

Faglig
e
sidenkspertise
1934

Vi leverer højisolerede løsninger, færdig arbejde ude som
inde, i træ, alu, komposit og plastprodukter
Glarmesterarbejde
Egen glarmesterafdeling sørger for hurtig og
professionel hjælp og rådgivning
Renovering og forsikringsskader
Hurtig og uforbindende tilbud og overslag gives
Servicevogne
Rykker ud, når du skal have
hurtig hjælp til små og
store opgaver

A. V. Jeppesen
Tømrer- og Snedkermestre A/S
Mandal Allé 4 - 5500 Middelfart
Mail: avj@avjeppesen.dk

63 41 21 83

Strib

ALLE DAGE FRA
ØSTERGADE 18-20 . MIDDELFART

KL. 8-20

Bageren åbner alle dage 06.30

Torsdag
7. februar

kl. 19.30
Strib Kirke

Bemærk: Denne koncert er
ikke omfattet af partoutbilletten. Billet hertil skal
købes særskilt!

Kirkekoncert: Solsort
Bag Solsort står sangskriver og sanger Betina Følleslev. Første single “Vinker Farvel”
blev udgivet i efteråret 2015, og efterfulgt af ﬂere singler, en nominering i kategorien
”Årets Vokalist/Sanger” til DMA Folk i 2016 og fuldt debutalbum “Jeg husker det hele, jeg
husker ingenting” i januar 2017.
Inspirationen til de ti sange, der udgør ”Jeg husker det hele, jeg husker ingenting”,
har Betina fundet i den nordiske vise- og folketradition. Resultatet er en spændende
kombination af poetisk blålig-kølig nordisk tone tilsat en melodisk varmende popkant.
På albummet favner Betina også de melankolske følelser og bruger her vinterens mørke
som referenceramme. På det melodiøse nummer ”Det Er Vinter”, med tekst af digteren
Marie Markvard, synger Betina med sin lyse, blide stemme om at leve gennem sine
dæmoner og om at omfavne vinterens og mørkets smukke sider. Også sangen ”Mørket”
har melankolien i fokus, og ”Dansen” er en poetisk sang om at blive revet med af musikken,
kærligheden og dansens legende bevægelser.
Solsort har det seneste år skrevet musik til ﬂere H.C. Andersen tekster og arbejdet med
fortolkninger af ﬂere danske vintersange fra bl.a. højskolesangbogen. På Strib Vinter
Festival kan du opleve Solsort med sange fra albummet ”Jeg husker det hele, jeg husker
ingenting”, helt nye numre, samt fortolkninger af nogle af vinterens smukkeste danske sange.
www.solsortmusic.dk
Betina Følleslev:
Rune Højmark:
Line Felding:
Nicolaj Wamberd:

Sang
Guitar
Cello
Kontrabas og violin
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SPECIALRABAT TIL FESTIVALENS GÆSTER
Dobbeltværelse 6,- Enkeltværelse 5,Inkl. Stor morgenbuffet

Bestil nu på
SDUN#PLOOLQJKRWHOVGNHOOHU

Fredag
8. februar

kl. 18.30
CaféScenen

Fri entré
Åbning af Strib Vinter Festival 2019
Strib Skoles kor - Palle Kjellberg
Tradition tro er Strib Skoles Kor med til åbningen af Strib Vinter Festival. Det er altid en
dejlig og varm oplevelse at høre koret synge og mærke den store opbakning fra forældre
og andre lokale, som kommer og lytter. Koret træder vanligvis op med både danske og
udenlandske sange i både nye og kendte arrangementer.
Ved årets Strib Vinter Festival vil koret også synge et par sange sammen med Palle
Kjellberg, som er lokal sanger/sangskriver og til daglig lærer på Strib Skole.
Palle Kjellberg synger og spiller også et par sange uden koret, sammen med sin makker
Torben Lundberg.
www.strib-skole.dk
Åbningstalen holdes af Middelfart borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

Glæd dig:
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!

Birte Brændgaard:
Lise Larsen:
Palle Kjellberg:
Torben Lundberg:

Kordirigent
Orkesterleder
Guitar, mundharpe og sang
Guitar, bas og kor
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SE, OG FORSTÅ...
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.
Vi kan hjælpe dig
med at se rigtigt.
Kontakt os, og lad
os kontrollere dit syn.

Hvorfor nøjes med mindre?
• Udvalg i særklasse
Benno Steen Jeppesen
Algade 39 • Middelfart • Tlf. 6441 1107
www.thiele-middelfart.dk

• Betjening i særklasse
• Service i særklasse
• Synsundersøgelser i en klasse for sig

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.

Ǧ̿ȁƤ͜͝ȁȁ͵͵ͰͰ
ǤͲͳͤͤͤͤ | ̿ǦǤ

Fredag
8. februar

kl. 20.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Pernille Rosendahl
Nive and The Deer Children

Ná Leanai (Nordirland)
Suveræne vokalharmonier!
Nâ Leanai debuterede med bravour 2016 på Skagen Festival og gav dejlige genbesøg i
2017 og 2018 med et ﬂot repertoire af irske, skotske og amerikanske folkesange blandet
med egne kompositioner. De har i løbet af de sidste tre hektiske år turneret i store dele
af Europa. Deres 2017-album er inspireret af country-, jazz- og afrikanske input til den
traditionelle arv som 2. generation af deres navnkundige forældre i The Sands Family.
Per Dyrholm, rootszone.dk, var på Skagen Festival 2016: ”Lørdag kunne man opleve
historiens vingesus, da ﬁre unge sangere og musikere fra Nâ Leanai gik på scenen. Det
var næste generation fra medlemmer af det berømte band The Sands Family... især er
deres uovertrufne harmonier et absolut varemærke.”
Nâ Leanai har udgivet 2 albums:
Kindred Roots i 2015 og Branching Out i 2017
www.naleanaimusic.com

Sorcha Turnbull:
Ryanne Sands:
Eimear Keane:
Fra Sands:

Sang, ﬂøjter og bodhran
Sang, violin og guitar
Sang og percussion
Guitar
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GOD SERVICE OG HØJ KVALITET
det er du sikret hos Vestfyn VVS

Du har
garanti på
alt udført
arbejde
hos os.

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

VVS/Kauslunde

∕S

A

v/aut. vvs-installatør Torben Johansen

Granlyvej 44, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 25 80

Sofiendalsvej 8, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 6440 6050

T L F. 6 4 4 1 7 3 0 0

Fredag
8. februar

kl. 20.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Ná Leanai
Nive and The Deer Children

Pernille Rosendahl
Pernille Rosendahl har med sin deltagelse i Toppen af Poppen 2018 vist, at hun er en
dedikeret sangerinde med en ﬂot og varm udtryksfuld stemme. Pernille Rosendahl har i
de senere år skabt sig en solokarriere, hvor hun både synger egne og fortolkede sange.
I april 2016 udgav Pernille Rosendahl sit længe ventede og anmelderroste soloalbum
“Dark Bird”, og efter fem plader med Swan Lee og The Storm er den på mange måder
et udtryk for en vilje til at tage sangen i egen hånd, og give sig den tid det tager at skabe
den rette stemning.
I forbindelse med udgivelsen har sangerinden både optrådt på festivaler og spillesteder
i hele Danmark.
Det bliver helt sikkert en smuk oplevelse, når Pernille Rosendahl med band inddrager
publikum på Strib Vinter Festival i sit musiske univers.
www.facebook.com/pernillerosendahl
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algade 67 5500 middelfart telefon 6441 5615

Algade 28 / Gågaden
Tlf. 64 41 00 22
www.madmedmere.dk
Vi er med hvor det sker!

Fisken til frokostjazz
er sponsoreret af:

Numm
er
omre plader og
gis
klare tering
r vi o
gså

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 . . .

Alsvej 4 · 5500 MIDDELFART
MIDDELFA
F RT · TLF. 6440 0408

DRIVE-IN BILSYN
Person- og varebiler til og med 3500 kg
Man.-ons. kl. 7.30-16 · Tors.
T rs. kl. 7.30-17 · Fre. kl. 7.30-15
To
1. lørdag i måned kl. 9 - 13

www.lillebaeltsbilsyn.dk

Fredag
8. februar

kl. 20.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Ná Leanai
Pernille Rosendahl

Nive and The Deer Children (Grønland/DK)
Nive Nielsen er en ung fremadstormende grønlandsk sangerinde / sangskriver, som har
turneret især i USA og Canada.
Nive Nielsens musik har udviklet sig til sin helt egen udgave af grønlandsk indie americana
folk. Hun udgav i 2012 sit debutalbum ”Nive Sings”! og samme år modtog Nive Nielsen
også Kronprinsparrets Stjernedryspris. Senere har hun udgivet albummet ”Feet First”.
Nive Nielsen blander sin etniske baggrund og stolthed med en nutidig verdenslyd. Om
hun turnerer i det nordgrønlandske i samarbejde med lokale musikere og deres tradition,
eller står på den mest hippe scene i Los Angeles, gør ingen forskel.
Instrumenteringen på live koncerterne er ukulele, sav, trommer, tangentinstrumenter,
bas, akustisk guitar, melodica og klokkespil. En fantastisk og anderledes live oplevelse.

www.niveandthedeerchildren.dk

Nive Nielsen:
Charlie Shapiro:
Jan de Vroede:
Nikolai Heyman:
Johannes Heil:
Andrew Goldberg:

Sang, guitar og ukulele
Guitar og sav
Tangentinstrumenter
Tangenter og guitar
Bas
Trommer
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- vi er med i festivalkøkkenet God Vinterfestival

Fredag
8. februar

kl. 20.30
Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:
Madison Violet
Laura Mo

Søren Krogh Band
Søren Krogh er født i 1967 og opvokset i Hjørring. Søren har været på landevejen siden
1987, både som solist og med forskellige bandkonstellationer.
I 1995 indspiller Søren Krogh en single, som bliver til et slags gennembrud for den
nordjyske sanger/sangskriver. Sørens tekster er dansksprogede og stilen er trubadur i
familie med Allan Olsen, Michael Falch m.ﬂ. Krogh har spillet i alle afkroge af landet; lige
fra små støvede værtshuse til de store festivaler, bl.a. Skagen Festival.
Som koncertnavn er Krogh en stor musikalsk oplevelse, men han er altså også bare en
af musikbranchens bedste historiefortællere. Ikke for ingenting at han ofte karakteriseres
som Niels Hausgaards arvtager.
”Nu har jeg aldrig opfattet mig selv som sanger”, sagde Krogh, da han modtog Danish
Music Award-folk-prisen i 2016 som årets sanger … og fortsatte: ”Men måske
mere som historiefortæller…”. Folkesanger er måske egentlig mere rammende.
Krogh modtog i øvrigt i 2013 en Danish Music Awards som årets sangskriver.
I starten af 2018 udkom Søren Krogh med sit 9. album ”Globus”, som sendte ham og
bandet på en længere turné, som nu også bringer ham forbi Strib Vinter Festival.
www.sorenkrogh.dk

Søren Krogh:
Janus Beckmann:
Dennis Ahlgren:
Jens Kr. Dam:

Guitar og Vokal
Guitar
Bas
Trommer
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Meget mere discount!

Frisk frugt og
grønt hver dag

Friskbagt brød
hver dag fra
Bavinchi bageren

Mere
end
M
d 200
økologiske varer
i sortiment

Stort udvalg
i fersk kød

Danmarks største
udvalg af dagligvarer
til discountpris!
Åbent alle ugens dage
- også helligdage

8-21
Højskolevej 2A • Strib
Købmand
Jakob Rehfeldt

Fredag
8. februar

kl. 20.30
Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:
Søren Krogh Band
Laura Mo

Madison Violet (Canada)
Madison Violet består af to canadiske musikere, Lisa Maclsaac og Brenley MacEachern.
Det er med stor glæde, at Strib Vinter Festival kan præsentere de to dygtige musikere.
Det er et par ﬂittige piger, som tager på lange ture, især i Nordamerika og Australien.
Duoen har vundet mange priser og er et populært liveband, hvor de kommer frem.
Deres musik springer simpelt hen ind i øregangen på deres publikum. Stilen er ”canadisk
americana-stil” med gode lyriske sange, spillet og sunget i up-tempo.
Madison Violet har været på farten siden 1999 og har vundet mange priser undervejs. De
har turneret sammen med Runrig og forsangeren Bruce Gutro.
Madison Violet har spillet ﬂere gange på Tønder Festival, og det er nu lykkedes at hente
dem fra Canada til Strib Vinter Festival.
www.madisonviolet.com

Lisa Maaclsaac:
Brenley MacEachern:

Sang, guitar og violin m.m.
Sang og guitar
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Lad os ﬁnde
ﬂere oplevelser
i dit budget
Hvis det er mere end tre år siden,
din økonomi har fået et servicetjek,
går du måske glip af store
besparelser.
Kig forbi Strib Vinterfestival og
ﬁnd Kjeld blandt medhjælperne,
eller ring til os for at booke et
uforpligtende økonomitjek.
Kjeld Johansen
Afdelingsdirektør

Book et møde på

72 25 00 70

Spar Nord Middelfart | Brogade 9 - 11 | middelfart@sparnord.dk

Fredag
8. februar

kl. 20.30
Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:
Søren Krogh Band
Madison Violet

Laura Mo
På forunderlig vis, lykkes det altid for Laura Mo, at nå utroligt tæt på sit publikum. Hun
formår, under hele sin koncert, at holde hele salen i et kærligt jerngreb. Dette uanset om
man oplever Laura som solist, eller hun optræder med sit band.
Laura Mo er en virkelig original artist, og hendes koncerter er på samme måde en ret
enestående oplevelse, som man efterfølgende nok aldrig helt kan ryste af sig.
Laura Mo spiller bl.a. guitar, 5-strenget banjo, klaver, stortromme og synger. Sangene er
på dansk og imellem numrene, er der altid plads til historier og spontane indfald.
Hun startede med at spille på barer og caféer i Vendsyssel, hvor hun er født og opvokset.
Men selv om rødderne er forankret i det nordjyske, er hun en berejst lady med hang
til især amerikanske highways, som hun mange gange har cruiset. Kærligheden til de
amerikanske rødder skinner igennem i Lauras optræden, hvor musikken har strejf af
rhythm and blues, ubekymrethed og længsel. Lyrikken er dansk og underfundig.
En anmelder på Tønder Festival 2017 skrev:
”Laura Mos særkender er hendes smukke, lyse ungpigestemme og hendes velskrevne
danske tekster, hvor poesi møder humor på et hverdagspræget, mundret dansk”.
www.lauramo.dk

Laura Mo:
Jønne, Jakob Juul Nielsen:
Kim Bahnsen:
Lukas Illanes:

Sang, guitar, banjo og stortromme
Guitar
Akustiske og elektroniske trommer
Guitar, mandolin og bas
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T.C. BLIK & FACADE
v/ Blikkenslager Claus Pedersen

Tlf. 22 36 88 48





TTlf.
lf 40 57 96 26
toveleif@hotmail.com
if@ho 





Vi klarer renovering
enove
af din bolig:
• Nyt tag - Døre & vinduer - Køkken & bad - m.m.





Vi klarer også de små opgaver.
NEMT og BILLIGT.

RING og
g få et
TILBUD!





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

Fredag og
lørdag

kl. 21.30-01.30
Irsk Pub

Fri entré
Denis McLaughin (Irland/DK)
God musik og ægte, irsk stemning...
Et besøg i Irsk Pub er en fast tradition for mange af gæsterne på Strib Vinter Festival.
Her er der god stemning først og fremmest på grund af Denis McLaughlin og hans
musikalske venner, der sørger for masser af irske sange og melodier.
Så har du lyst til at synge med og hygge dig med venner og bekendte, skal du efter
fredagens og lørdagens koncerter en tur på Irsk Pub.
Denis McLaughlin er fra Irland, men han har boet i Sønderjylland i 20 år.
www.mc-laughlin.dk

Denis McLaughlin:

Sang, guitar,
banjo, mandolin,
bodhran mm.
Pia Nygaard:
Violin
Rasmus Lyngsø Nielsen: Guitar mm.
- samt venner og familie der kommer
”tilfældigt” forbi...
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Livet leves lokalt

- læs det i din
lokale ugeavis!
Havnegade 41 - 5500 Middelfart
Tlf. 65 45 55 00

Michael Pedersen 24 40 81 53
• Tagarbejde
• Vinduer/døre
• Køkken/bad
• Nybygning
• Halbyggeri
• Trapper
• Reparation
• Ombygning
• Tilbygning

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

Fax 64 40 33 42 · www.kustrup.dk · E-mail: kustrup@kustrup.dk

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
udstødningsog
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
kommunikationsog
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!

Danmarks eneste
femstjernede værtshus
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

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

Lørdag
9. februar

kl. 11.30-13.30
Hal 2

Fri entré
Godsejernes Jazzband
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.
Bandet leverer en festlig koncert, der gør folk glade. Følelsesmæssigt når de hele registret
rundt - så det hele går op i en højere enhed.
www.godsejernesjazzband.dk

Frokostjazz på Strib Vinter Festival
2019 er venligt sponsoreret af:

Gratis adgang! - Sildebord kr. 100,(spis, hvad du kan)
Mads Winther:
Jesper Boie Eskildsen:
Benno Steen Jeppesen:
Lars Winberg:
Ole Møller:
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Sang
Saxofon
Piano
Bas
Trommer

Nordfyns Bank
ønsker alle en
rigtig god festival

Østergade 40 5500 Middelfart Tlf: 59489570

Hold din familiefest hos os

295 kr.

pr. person*

* Ved køb af minimum 15 kuverter

fra

Vi danner rammerne om din fest med alt, hvad der skal til. Hos os kan du
kombinere festen med sjove sportsaktiviteter. Ring for at aftale din festmenu.

Lillebæltshallerne
Færøvej 74-76
5500 Middelfart

Strib Fritids- og
Aktivitetscenter
Ny Billeshavevej 1
5500 Middelfart

www.LSOK.dk | cafe@LSOK.dk | Tlf. 6441 2966

Din mægler, din Nybolig
Vi sælger din bolig gennem lokalt kendskab,
effektiv markedsføring og stort netværk.

6441 5565
Havnegade 3B
5500 Middelfart

www.nybolig.dk

Programoversigt

2019
Torsdag d. 7. februar
Kr. 80,-

Strib Kirke

Solsort

Kl. 19.30

(Til denne koncert gælder partoutbillet ikke)

Fredag d. 8. februar
CaféScenen Åbning af Strib Vinter Festival
Kl. 18.30

Strib Skoles kor og orkester med
Palle Kjellberg og Torben Lundberg
Åbningstalen holdes af borgmester
Johannes Lundsfryd Jensen

Hal 1

Ná Leanai
Pernille Rosendahl
Nive and The Deer Children

Kl. 20.00

Gratis

Kr. 315,-

Søren Krogh Band
Kr. 315,Kl. 20.30
Madison
Hele
festivalen, fredag
ogViolet
lørdag til kl. 01.30 - Levende musik på
Laura
Mo
CaféScenen - Fri entre!

Hal 2

Irsk Pub

Denis McLaughlin m/venner

Kl. 21.30-01.30

Irsk stemning og god musik

Gratis

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

Følg os på Facebook:

www.facebook.com/guf.strib
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Lørdag d. 9. februar
Hal 2

Guldkronen Frokostjazz

Gratis

Kl. 11.30-13.30 Med Godsejernes Jazzband

Sildebord kr. 100,-

Hal 1

Kr. 140,-

Trias med Camilla Skærbæk
ensembler under ledelse af Peter Sund, Harald

Floating Sofa Quartet

Kl. 13.00

FestivalCafé Festival festmenu 2019

Kr. 275,-

1. sal fra 17.30

Forret -stor buffet -dessert

Hal 1

Støjberg l Rauff Band
Lis Sørensen Band
The Shackleton Trio

Kr. 315,-

Kr. 315,-

Kl. 20.30

Katinka
Sko & Torp
Toby Beard Band

Irsk Pub

Denis McLaughlin m/venner

Gratis

Kl. 20.00

Hal 2

Kl. 21.30-01.30 Irsk stemning og god musik

Søndag d. 10. februar
Hal 1

Teitur
Signe Svendsen Band

Kl. 13.00

Kr. 240,-

Partoutkort til hele festivalen: Kr. 775,Partoutkort gælder til alle arrangementer - dog undtaget kirkekoncerten
med Solsort torsdag aften.
Børn under 12 år betaler 1/3 af normal billetpris. Alle billetpriser er ekskl. gebyr!
Dørene til spillestederne forventes åbnet senest en halv time før koncertstart.

Information:
Billetsalg:

Jørgen Rahbek, tlf. 25 58 65 06, e-mail: jrahbek@stribnet.dk
(Bemærk: Telefonisk henvendelse kun mellem 18.00 og 21.00).
www.strib-vinterfestival.dk (fra 23. november 2018).

Billetsalg pr. telefon:

Mona Høj Jensen
Telefon: 23 20 82 50.
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Havnefronten

Middelfart

#j©da^l_iZkXe[Z[^[h$$$
Kontakt kommunens bosætningskonsulent og hør, hvad Middelfart
kan tilbyde dig og din familie.
Anne Marie Klausen
annemarie.klausen@middelfart.dk
Mobil: 2240 0049

HZÄabZcd\Wa^k
lun på Middelfart

\WY[Xeea$Yec%Æojj_bc_ZZ[b\Whj
Æojj_bc_ZZ[b\Whj$Za

Træn på 24 minutter
- også i Strib
Xkk{åųĀƋĹåŸŸüŅųĘåĬƋ±ĬĵĜĹÚåĬĜčå
ĵåĹĹåŸĩåųţ%åŎƅĵ±ŸĩĜĹåųĜ
Ƌų¸ĹĜĹčŸÏĜųĩĬåĹåųŸ±ĵĵåĹŸ±ƋØ
Ÿ¿ÚƚĩŅĵĵåųĘåĬåĩųŅŞŞåĹ
ĜčåĹĹåĵŞ¿ĩƚĹƖĉĵĜĹƚƋƋåųţ
%ƚĩ±ĹĵśÚåŅŞŸŅĵÚƚåų
ŅčŞų¸ÏĜŸØĘƴŅųĹ¿ųÚƚƴĜĬţ
QMRYXXIVWǻXRIWWHIXIVRSO

Træn
30 dage

1
*

Følg os på facebook

LOOP Fitness Strib
SǻIRHEPZIN2MHHIPJEVX
8PJzWXVMF%PSSTǻXRIWWIQEMP

*Gælder nye medlemmer fra d. 1.1. til 28.2. 2019.
Fast abonnementspris pr. 30 dage 219 kr.
Minimum 2 x 30 dages træning.
Betaling skal ske med betalingskort.

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!

Hele weekenden:

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

Morgenbord:

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.

“Spis hvad du kan”
Lørdag og søndag fra
kl. 8.00-11.00
Stort udvalg af brød, ost
og pålæg samt kaffe
og the.

Varm menu:
Var
Bemærk!
Vi har også retter
for vegetarer.

Fred
Fredag
dag
g kl. 17.30 - 19.00
Oksecul
lottte med bagt kartoffel,
Okseculotte
grønt og rødvinssovs.
Lørdag kl. 17.30 - 19.00
Paella med kylling, bacon,
muslinger, rejer
samt salatbar.

Husk:
Egne drikkevarer må ikke
medbringes på festivalen!
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Festival festmenu 2019
Restaurant FÆNØSUND har igen i år sammensat en udsøgt menu til at
hjælpe lørdag aften på Strib Vinter Festival godt i gang.

Vinkort
Festmenu 2019
Forret:
Carpaccio af hvid fisk / grøn olie
samt friske urter og brød.

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!

Buffet:
Helstegt oksecuvettte
Helstegt svineryg vendt i krydderurter
To slags spændende salater
Smørristede petit kartofler
Grillede vinterurter
Kraftig oksesky
Dessert:
Panna Cotta med fynske æbler.

Pris pr. kuvert kr. 275,00
Køb din billet til festmenuen i forsalg på
hjemmesiden fra 23. november.

!

Bemærk:

Menuen serveres på
1. sal over FestivalCafeen
Lørdag d. 9. februar.
Dørene åbnes kl. 17.00,
og forretten serveres
kl. 17.30.

Når du har købt billet,
kan du reservere bord
hos Mona Høj Jensen
på tlf. 23208250.
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Velkommen på
KulturØen i Middelfart
og Middelfart Bibliotek
Foreningen GUF afholder, med støtte fra Middelfart Bibliotek,
koncerter på KulturØen i Middelfart.
Kommende koncerter i 2019:
Karine Polwart

Den 6. marts 2019
Skotske Karine Polwart var med til at danne
bandet Malinky tilbage i 1998, men forlod i 2005
bandet for at hellige sig sin solokarriere. Hun har
gennem årene vist, at hun er en af Storbritanniens
bedste sangere og sangskrivere, og hendes sange
er både gribende, inspirerende og livsbekræftende.
Nogle gange taler de mindste og mest bemærkelsesværdige historier til de stærkeste menneskelige følelser og oplevelser. Og sådan er det med Karines sange, befolket som de er med
barndommens eventyr, ældre naboer, eroderede kyststrækninger og mødre på flugt.

Laursen

Den 9. maj 2019
”Fra uventet kant landede den 1 juni 2018 et af
årets mest lovende debutalbums, Nutidslevn med
Andreas Laursen. Her serverer han med sit band
en forrygende og vedkommende folkplade om
en af sin egen generations store fortællinger når provinsen møder storbyen. Med sange som
“Bonderøv i Hipsterklær”, “Langt Væk Herfra”og
“Den Danske Sang” skriver Laursen sig ind i en
stærk dansk sangskrivertradition med sin autentiske og satiriske lyrik og en original stemme med betragtninger fra vores samtid, som
brænder sig fast i bevidstheden. Andreas Laursen kunne opleves solo på Vinterfestivalens CaféScene i 2018.

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

Lørdag
9. februar

kl. 13.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Floating Sofa Quartet

Trias med Camilla Skjærbæk
Trias er en dansk kvartet, som i sin tid opstod på Fyn i miljøet omkring Folkemusiklinjen
på Konservatoriet i Odense.
Med fælles udgangspunkt i den traditionelle danske musik arbejder de i en sfære, de
selv betegner som nordisk, for trods en klar musikalsk forankring i den danske tradition
er deres originale musik en smeltedigel af inspirationer fra de nordiske musiktraditioner.
Musikken er skrevet ud fra bandets mantra: Den enkle, den gode melodi.
Koncerten byder på optræden af Camilla Skjærbæk, som også arbejdede med Trias på
deres seneste album “Efter Horisonten”.
Med udgivelsen blev medlemmerne i Trias nomineret til ﬂere Danish Music Awards Folk,
og modtog prisen for “Årets Komponist”.
www.triasmusic.dk

Camilla Skjærbæk:
Christoffer Thorhauge Dam:
Jonas Kongsted:
Rasmus Nielsen:
Søren Østergaard Pedersen:

Sang
Violin og viola
Viola violinog mandolin
Piano, harmonium og guitar
Kontrabas
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VI ØNSKER
ALLE EN GOD
VINTERFESTIVAL

Lørdag
9. februar

kl. 13.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Trias med
Camilla Skærbæk

Floating Sofa Quartet (Sverige/Finland/DK)
Floating Sofa Quartet (FSQ) er et musikalsk samarbejde mellem ﬁre unge nordiske
spillemænd og -kvinder fra hhv. Sverige, Finland og Danmark. Med en enestående
sammensætning af akustiske instrumenter blander kvartetten nyt med gammelt, og
skaber et unikt musikalsk udtryk som fremstår både moderne, traditionelt og tidløst.
Repertoiret er varieret, lyden er varm og imødekommende og musikken spilles med
intensitet, energi og glæde.
Efter en lang række koncerter i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Belgien og Østrig,
og med sceneoptrædener på prominente festivaler som bl.a. Kaustinen Folk Music
Festival [FI], Korrö Folkmusikfestival [SE], Tønder Festival [DK] og folkBALTICA [DE], har
Floating Sofa Quartet på kort tid formået at gøre sig bemærket på den Nordeuropæiske
folkemusikscene.
Ved Danish Music Awards Folk i 2015 blev Floating Sofa Quartet nomineret som
Årets Talent, og i september 2016 modtog orkestret Saugmann Bjerregaard-fondens
førstepræmie for deres nyfortolkninger af D.T.S. Bjerregaards musik. Ved Danish Music
Awards 2017 blev kvartetten nomineret til to priser; violinist Clara Tesch som ”årets folk
komponist” & bandets album ”The Moon We Watch is the Same” som ”årets folk album”.
I Sverige er kvartetten nomineret til årets nye navn ved Folk & Världsmusikgalan (- den
svenske pendant DMA-Folk).
ﬂoatingsofaquartet.com
Malte Zeberg [SE]:
Leija Lautamaja [FI]:
Clara Tesch [DK]:
Mads Kjøller-Henningsen [DK]:

Kontrabas
Diatonisk harmonika og trædeorgel
Violin
Træ-tværﬂøjte og svensk sækkepibe
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Plakatkunstner Anette Walther Fassing
Anette Walther Fassing - ”tanker ved stranden”
Festivalbilledet i år leder tankerne hen på stranden og en gåtur ved stranden, hvor du
lytter til bølgerne, betragter horisonten, ﬁnder mønstre i sandet og mærker den friske luft
- det er som man trækker vejret lettere, og tænker ved havet. Her kan man nyde havets
og himlens skønne farver.
Maleriet kan blive dit. Du kan byde på billedet under hele festivalen – det vil stå fremme
mellem de to haller.
Hele beløbet går ubeskåret til CaféScenen, og du kan derved være med til at støtte
musikken og drømmene på CaféScenen.
Du skal altid se et udvalg af mine billeder hos Severin Kursuscenter i Middelfart samt i
mit galleri ved Horsens på Søvind Kro og Galleri.
God festival og kærlig hilsen
Anette Walther Fassing
www.soevindkro.dk
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!

Fri entré

I år kan du blandt andre opleve:

SnowLark
Poetiske tekster
og fængende melodier

R.NOOR
Ærlig, skandinavisk
singer/songwriter tradition

Bjarke Kirk
Dansksproget americana
fra Nordjylland

Jakobsen Trio, Øhav og Jennie B.P.

Nevestas Voice

Livsnære fortællinger, som vi alle
kan relatere til

Folkesange i
universel fortælling

Hygge, gamle og nye venner, god musik, pause fra hallerne, morgenmad, pølser, kolde
øl og vand, 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 festivalfrivilige 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!
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Åbningstider:
Mandag-lørdag 12.00 - 22.00
Søndag 17.00 - 22.00
Algade 57 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 59 59
www.papas2night.dk · info@papas2night.dk

KORSVEJS ALLÈ 23 B
STRIB
5500 MIDDELFART
TLF. 35133644

Murerﬁrmaet

RENÉ PEDERSEN
Nørre Alle 36

Tlf. 40 86 09 14
Vi anbefaler os med:
• REPARATIONER
• OMBYGNINGER
• NYBYGNINGER
• DELENTREPRISER

Dagrofa S-Engros
Vejlevej 139
DK-7000 Fredericia

Danmarks
største netværk
af PakkeShops
- mere end 1.500 PakkeShops

Lørdag
9. februar

kl. 20.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Lis Sørensen Band
The Shackleton Trio

Støjberg l Rauff Band
Ægteparret Støjberg-Rauff debuterede som duo med pladen ”Appetite for Distraction”
(Go’ Danish Folk) i efteråret 2017. Udtrykket er akustisk, og deﬁneret af de to musikeres
stemmer, sammen og hver for sig - noget der var medvirkende årsag til at Louise Støjberg
modtog en Danish Music Award som ‘Årets Folk Sanger’ i 2017, og også til at duoen var at
ﬁnde på listen over kunstnere ved FolkSpot på Tønder Festival i 2018. Som noget særligt
har Strib Vinter Festival inviteret duoen til at spille med 2 gæster: Bassisten Jesper Dyhre
og violinisten Andreas Tophøj. Der er lagt i ovnen til en lun aften i vinterkulden!
Hvide trækors og sprækker i mørket
Duoens sange er på engelsk og bærer både præg af Støjberg-Rauffs engagement i den
danske sangtradition, og af den indﬂydelse en globaliseret sangskrivningspraksis har på
folkemusikere og singer/songwritere, også her til lands. Musikkens fortællinger er til tider
ganske konkrete i deres afsæt, som sangen ‘White Wooden Crosses’ om en gravplads
ved et nedlagt forsorgshjem i Jylland. Men sangene ﬁnder også afsæt i mere abstrakte
landskaber i grænselandet mellem cowboy-logik og Grundtvig; et sted hvor mørket ofte
hjælper lyset til at stå stærkere, snarere end kvæle det.
www.lsmr.dk

Louise Støjberg:
Martin Rauff:
Jesper Dyhre:
Andreas Tophøj:

Guitarer, harmonika og sang
Guitarer, mandolin og sang
Kontrabas
Violin
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Lørdag
9. februar

kl. 20.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Støjberg / Rauff Band
The Shackleton Trio

Lis Sørensen Band
Lis Sørensen - eller bare Lis...
Så ved de ﬂeste hvem vi taler om…
Lis Sørensen har været en del af den danske musikscene i mere end 40 år. Vi kender
hende for hendes samarbejde med Anne Linnet og Sanne Salomonsen og Sebastian, og
hun har en lang solokarriere bag sig og masser af hits på repertoiret.
Hendes versioner af Sebastians sange er uforglemmelige, hvor ”Stille før Storm”, står
som et fyrtårn i dansk populærmusik.
Af andre sange kan nævnes: ”Mine øjne de skal se”, ”Brændt” og den fantastiske ”Verden
er i farver” – blot for at nævne nogle få.
Lis Sørensen på Strib Vinter Festival er et af de øjeblikke, man ikke må gå glip af.
www.lissorensen.dk

Lis Sørensen:
Jonas Krag:
Mikkel Riber:
Steen Rasmussen:
Mads Michelsen:

Sang
Guitar
Bas
Tangenter
Percussion/Trommer
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Enestående
kaffe siden 1753
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.

Lørdag
9. februar

kl. 20.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Støjberg / Rauff Band
Lis Sørensen Band

The Shackleton Trio (England)
The Shackleton er en ung britisk folk-trio, som spiller og synger, så englene danser. De
trækker både på tråde fra den skandinaviske, nord-amerikanske og britiske folktradition.
Det er sammenspil i verdensklasse, når trioen spiller op til dans. Det er musik, som både
går lige i fødderne og direkte i hjertet. Man bliver berørt af Georgia Shackletons unikke
sangstemme og måden de forskellige instrumenter spiller sammen i sand forening.
Trioen har tuneret i både Europa og Nord-Amerika, og nu lægger de også vejen forbi Strib
Vinter Festival. Der venter publikum en stor musikalsk oplevelse, når The Shackleton Trio
træder op i hal 1. på dette års festival.
www.shackletontrio.co.uk

Georgia Shackleton:
Aaren Bennet:
Nic Zuppardi:

Violin og sang
Guitar
Mandolin
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STRIB MURERFORRETNING

KARVIL BILER MIDDELFART
Damgårdvej 5
5500 Middelfart
T: 64 41 11 89
E: middelfart@karvil.dk
Ford | Nissan

Vestergade 22
5500 Middelfart
Tlf. 6064 2566
Simon@stribmurerforretning.dk
Murermester Simon Bentzen

KARVIL BILER FREDERICIA
Vejlevej 30
7000 Fredericia
T: 75 92 02 11
E: fredericia@karvil.dk
Ford | Mazda

karvil.dk
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www.takt-tone.dk

Lørdag
9. februar

kl. 20.30
Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:
Sko & Torp
Toby Beard Band

Katinka
Krads ærlighed og musikalsk eventyrlyst har etableret Katinka som et elsket band blandt
kritikere, radiolyttere og koncertgængere.
I foråret 2017 kom debutalbummet fra et egenrådigt band, som uden hensyn til at lave
hits eller se hotte ud, har kastet sig ud i stormfulde højder af lyd og ned i lyriske afgrunde,
hvor alle de små forbitrede følelser ﬂyder fortvivlede rundt.
Bandets poetiske og eksperimenterende musik har ikke bare ramt radiostationernes
playlister, men også spillesteder, hvor bandet har spillet for fulde huse over hele landet.
Tekstuniverset er en vigtig del af kvartettens udtryk - alle teksterne er på dansk og er
bilag og udklip fra forsanger Katinka Bjerregårds egen dagbog. De kan beskrives som
røntgenfotograﬁer af personlige tanker og følelser – men trækker samtidig tråde tilbage til
store danske digtere som Frank Jæger, Morten Nielsen og Tom Kristensen.
www.facebook.com/katinkamusik

Katinka Bjerregaard:
Simon Ask Ladekarl:
Marie Hageltorn Christiansen:
Tobias Pedersen:

Sang og ukulele
Guitar
Keys og kor
Trommer
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Middelfart Advokaterne er veluddannede indenfor
generel advokatpraksis med mange års erfaring,
samtidig med at hver enkelt har særlige interesseområder.
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

Kontakt os og hør nærmere
Tinghuset, Algade 6,
5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 00 52
kontakt@middelfartadvokaterne.dk
www.middelfartadvokaterne.dk

•
•
•
•
•

Duge
Servietter
Service
Borde og stole
Gulve, varme og lys

Aftal tid for et besøg
i vores udstilling

VIGERSLEVLUND
UDLEJNING OG TRANSPORT
tlf. 64 89 23 30 · www.vigerslev.dk

Lørdag
9. februar

kl. 20.30
Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:
Katinka
Toby Beard Band

Sko & Torp
Det bliver et gensyn med to gamle venner, når Sko & Torp spiller på dette års Strib Vinter
Festival. Et gensyn på ﬂere måder. De to musikere mødte hinanden for mange år siden
til en jam, vistnok et sted i Århus. De blev enige om at mødes igen, og derfra gik det
hurtigt og albummet ”On a Long Lonely Night”, kom på gaden i november 1990 og blev
en kommerciel succes.
Musikken var inspireret af den amerikanske vestkystrock, hvor grupper som Chicago og
The Eagles er de store forbilleder.
Duoen holdt sammen frem til slutningen af 90’erne og fandt sammen igen i starten af
00’erne. De nåede at udgive ﬁre albums og turnerede landet tyndt i denne periode.
Nu er de sammen igen, og har yderligere to albums i rygsækken, når de turnérer land og
rige rundt.
Publikum kan se frem til en velsunget og velspillet koncert når Sko & Torp træder op på
Strib Vinter Festival. De kan glæde sig til sange som ”Familiar Roads” og ”On a Long
Lonely Night” samt nyere materiale.
www.skotorp.com

Søren Sko:
Palle Torp:
Morten Woods:

Sang
Kor, el- og akustisk guitar
Kor og guitar
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MAURITZ

BRUNCH

Bestemmer du selv hvilke retter
du vil have på din tallerken.

Nytorv 3
5500 Middelfart
Tlf: 73 70 94 96
www.cafemauritz.dk

Lørdag
9. februar

kl. 20.30
Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:
Katinka
Sko & Torp

Toby Beard Band (Australien)
Toby Beard er født i Perth i Vestaustralien.
Toby Beard er en erfaren kvinde ud i det musikalske. Hun har optrådt med navne som:
Stevie Wonder, Alicia Keys, Blondie, Cyndi Lauper og spillet support for Sheryl Crow og
John Mellencamp m.ﬂ.
I Danmark er Toby blandt andet kendt for sine succesfulde optrædener på Skagen Festival.
På Strib Vinter Festival kommer Toby Beard sammen med sit band, og hun er i sit es,
når hun spiller folkemusik med et strejf af soul, blues og rock krydret med et par ballader.
Hun mestrer både det storladne og det minimalistiske i sin sangskrivning, hvilket gør
hende til en særlig oplevelse når hun optræder live.
www.tobymusic.com

Toby Beard:
Anne Bakker:
Gavin Arnold:
Jose Sharrard:

Vokal, guitar og ukulele
Violin og sang
Bas, melodica og sang
Trommer, cajón og sang
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Mosevænget 17 - SOLGT TIL PRISEN

Chr Dannings Vej 66
- SOLGT TIL OVER PRISEN

H.P. Johansensvej 17
- SOLGT TIL PRISEN

A.C. Hansens Allé 30
- SOLGT TIL PRISEN

... Det er os med Guldkøberne®

RealMæglerne Middelfart

din bolig er værd? ØØstergade 16 / 5500 Middelfart / Tlf. 7199 5500

helt uforpligtende

5500@mailreal.dk / realmaeglerne.dk/5500

Søndag
10. februar

kl. 13.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Signe Svendsen Band

Teitur (Færøerne)
Den færøske verdensstjerne Teitur er et stort navn, også på Strib Vinter Festival. Teitur
Lassen er i dag en særdeles erfaren herre med mere end 1000 koncerter i hele verden i
bagagen. To danske Grammys, og 8. studiealbums er det også blevet til.
Teitur har bevist sit talent for at fange lytteren i et intenst og forførende greb.
Teitur har mange store hits i sit bagkatalog. Måske får vi lov at høre sange som Josephine
og Louis Louis, når han her giver en solokoncert.
Teitur debuterede i 2003 med klassikeren ”Poetry &Aeroplanes”. Gennem tiden er Teiturs
kunstneriske ambitionsniveau steget, og ”I Want To Be Kind”, der er udgivet i 2018 er
ingen undtagelse. Det er et album om at ﬁnde sin ro, sit hjem og om at ﬁnde lykken og
at nyde de små ting i livet. Alt sammen er det garneret med lyden fra en lykkelig, færøsk
mand midt i New York, hvor albummet er indspillet.
www.teitur.com

Teitur Lassen:

Sang, guitar og tangenter
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Vejlevej 48 . 7000 Fredericia
Tlf. 75 93 13 00

Søndag
10. februar

kl. 13.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Teitur

Signe Svendsen Band
Med en stærk stemme og et helt særligt nærvær på scenen, står Signe Svendsen solidt
som en vedkommende sangskriver på den danske musikscene. Hendes tekster rammer
publikum i hjertet, og som entertainer er hun i stand til både at røre og underholde.
Nu tager hun på turné med sit band, som tæller nogle af landets ﬁneste musikere: Lars
Skjærbæk, Troels Skjærbæk og Jesper Elnegaard. Disse mennesker er musikere ind til
benet, med en utrolig evne til at give sangene det helt særlige præg, der får dem til at lette.
”Jeg har været meget ude solo, altså alene på scenen, så jeg er ved at revne af spænding
og glæde over at skulle på turné med bandet igen. Vi har nye numre med fra den
kommende plade og en kæmpe lyst til at give folk en nærværende og intens oplevelse”,
siger Signe Svendsen.
Genremæssigt bevæger Signe Svendsen sig i folk/pop/nordicana-stilen, hvor det
håndspillede blander sig med et mere moderne udtryk. Teksterne er på dansk og er både
inderlige, personlige og kommenterende på verden omkring os.
www.signesvendsen.dk

Signe Svendsen:
Lars Skjærbæk:
Troels Skjærbæk:
Jesper Elnegaard:

Sang og guitar
Guitar
Bas
Trommer
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JAM lkommen!
Ve

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, amatører såvel som professionelle, velkommen
til at mødes her og ”jamme” (Bemærk: Kun akustisk/uden strøm).

.Kig forbi - det bliver bare super-hyggeligt...!

Strib Vinter Festivals konferenciers:
Bente Kure og Leif Ernstsen
www.benteogleif.dk
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,
og Paddy Doyles, 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!
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På gensyn i 2020
P
P
P
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P
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Der må ikke parkeres i
den gamle skolegård og
på Røjlemosevej.

Strib Vinter Festival vil gerne
takke alle annoncører, sponsorer og
andre samarbejdspartnere for den støtte,
I har ydet til dette års festival.

ORIGINALE ØL
I ORIGINALT DESIGN

Vi har ladet os inspirere af vores gamle, historiske etiketter i arbejdet med det nye design
– for at hylde vores rødder og det gode øl. Vi har brygget af kærlighed til øllet,
fynboerne og andre flinke folk siden 1859. Tak for tilliden!

