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POUL KREBS•DORTHE GERLACH
JONAH BLACKSMITH TRIO
ELEANOR SHANLEY (IRL)
RASMUS LYBERTH (GL)
FOURTH MOON with Ainsley Hamill (SCO)
Laura Illeborg Band m. Knud Møller
Laura Oakes (UK)
Northern Assembly
Tyler Reeve (US)
HP Lange Big Gumbo
Tobias Elof og Jonathan Bremer
Oscar Danielson (S)
The Consolation
Lockwood Barr (US)
The Grenadines
Blue Foley (US)
Grassolin

Irsk pub med Denis McLaughlin
Guldkronen frokostjazz med
sildebord og Godsejernes
Jazz-og Bluesband
Børnefestival på CaféScenen
med Bjørnetjenesten
Musik på CaféScenen til
kl. ca. 01.30 fredag og lørdag

4 vinterdage med hygge og god musik
strib-vinterfestival.dk

FYLDT MED FYN

Indholdsfortegnelse

Strib Vinter Festival 2021
“A warm experience in a cold time”. What a great motto and how true it is for
Strib Vinter Festival.
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Ever since the Vikings invaded Ireland in 795 AD it is a well known fact the we Irish
have had the dream of invading Denmark. And we have tried, with our music.
Somehow I don’t think in 795 AD the Vikings got the same welcome in Ireland that
we receive every time we go to Denmark! But maybe that invasion is the reason we
have so much in common. A similar sense of humour and a love of music. So much
in common that I sometimes think we are all related.
I have only great memories of Strib Festival. From the early days with De Danann to
my visits performing with Paul Kelly, Frankie Lane and Niall Hughes. It has always
been one of the highlights in my touring and brings me great joy. The camaraderie
at Strib is second to none.
I have made many great friends in Denmark through Strib Festival and a lot of it
is down to theway we all get to meet and chat and play wonderful sessions or
listen to wonderful sessions. Nothing is lost in a hurry because we are given the
privilege as artists to meet our friends who organise the festival and our friends
from the audience.
Life for me is about friendship. Life for me is about great music. And when you
marry those together it makes for the perfect match.
And that perfect match happens at Strib every year since 1989.

Tusind, tusind tak!
Eleanor Shanley
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Praktiske oplysninger
information:
Program og information:

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

fredag den
den 8.
8. januar
januar 2021
2021 kl.
kl. 10.00.
10.00.
Billetsalg starter fredag

Forebyg smitte

side 32
32 og
og 33.
33.
Billetinformation: Se side

foregår primært
primært på
på hjemmesiden,
hjemmesiden, strib-vinterfestival.dk
strib-vinterfestival.dk
Billetsalget foregår
mulighed for
for at
at bestille
bestille via
via Internettet,
Internettet, kan
kan du
du købe
købe billetter
billetter ved
ved personligt
personligt
Har du ikke mulighed
alle Middelfart
Middelfart Sparekasses
Sparekasses afdelinger
afdelinger -- eller
eller hos
hos Mona
Mona Høj
Høj Jensen
Jensen på
på
fremmøde i alle
50, eller
eller lemona@mail.tele.dk
lemona@mail.tele.dk
tlf. 23 20 82 50,

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Overnatning:

Information
om overnatningsmuligheder
Strib Skole afklares
ligeved
efter
nytår.
Der
er mulighed
for overnatning i skolenspå
klasseværelser,
men kun
forudbestilling!
Hotelovernatning medkan
festivalrabat:
Milling
Middelfart,
se venligst side 10.
Overnatningsbilletter
kun bestilles
hosHotel
MonaPark,
Høj Jensen
på lemona@mail.tele.dk
Pris: 75 kr. pr. person pr. nat. Medbring selv sovepose samt liggeunderlag.
Bemærk: I henhold til Middelfart Kommmunes rygeregler, er det ikke tilladt at
HUSK: Det er ikke tilladt at gå til overnatningslokalerne, før man har fået udleveret
ryge på Strib Skoles område!
overnatningsarmbånd i ”overnatning check-in” og fået anvist lokale.
Hotelovernatning
med festivalrabat: Milling Hotel Park, Middelfart, se venligst side 12.
Vigtigt:
Der må IKKE
anvendes
i klasselokaler
og på
Bemærk:
I henhold
til elektriske
Middelfartapparater
Kommmunes
rygeregler,
ergangarealer!
det ikke tilladt at
ryge på Strib Skoles område!

Gå i selvisolation, hvis du
har symptomer, er testet
positiv eller er nær kontakt
til en smittet

Vask dine hænder tit
eller brug håndsprit

Garderobe:
Afklares lige efter nytår.
Vigtigt:
Der må IKKE anvendes elektriske apparater i klasselokaler og på gangarealer!
Husk:
Egne drikkevarer må IKKE medbringes på nogen
Garderobe:

Host eller nys
i dit ærme

spillestederne!
Iafforhallen
mellem Hal 1 og Hal 2 er der garderobe med opsyn - Pris per del kr. 20,-

Bemærk:
Husk:
På grund
af Corona/Covid-19
Egne
drikkevarer
må IKKE medbringesafventer
på nogen en del af de praktiske
oplysninger
af
spillestederne!i dette program myndighedernes anvisninger!
Tlf. 61
61 12
12 05
05 93
93
Festival-information: Tlf.

Undgå håndtryk, kindkys
og kram – begræns den
fysiske kontakt

Vær opmærksom
på rengøring

Hold afstand og bed andre
om at tage hensyn

09.10.2020

coronasmitte.dk

sst.dk/corona

Åbningstider under
under festivalen:
festivalen:
Åbningstider
Informationen åbner
åbner først
først fredag
fredag kl.
kl. 16.00!
16.00!
Informationen
Fredag...............16.00-01.30
16.00-01.30
Fredag...............
Lørdag...............09.00-01.30
09.00-01.30
Lørdag...............
Søndag..............09.00-18.00
09.00-18.00
Søndag..............
svarer kun
kun ii disse
disse åbningstider)
åbningstider)
(Telefonen svarer
I informationen forefindes Dankortterminal.
festivalen kan
kan der
der betales
betales
Overalt på festivalen
MobilePay.
med Dankort
og MobilePay.
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TAKE-AWAY

Buffet er åbent mandag - søndag fra kl. 17.00 - 21.30 - Eller efter aftale!

KÆMPE
AFTENBUFFET

TAKE-AWAY

20%

● Suppe

● Velkomstdrik (min. 10 kuverter)

Middelfart Sparekasse er med dig, når de største økonomiske beslutninger i livet skal træffes. Det kræver tillid.

● Mongolian barbeque
● Kinesiske retter

● Frisk frugt og salatbar

RABAT

● Fri kaffe og te

● Udvalgte sushi

Derfor får du en personlig rådgiver, som kender dig og din
økonomi, og er til at få fat på. De bedste løsninger finder
vi nemlig i fællesskab.
Læs mere på midspar.dk/blivkunde

SUSHI
MENU

Middelfarts nye
Asia Restaurant

på kinesisk mad (nr. 1 - 73)

MANDAG-TORSDAG

KR. 128.-

Vi tager forbehold
forbeh
for
behold
beh
old fo
forr tryk
ttrykfejl!
rykfej
ryk
fejl!l!
fej

Fælles Om.
Økonomien

Åbent alle dage
kl. 12.00- 22.00
Bestil bord
i god tid!

FREDAG - SØNDAG

KR. 148.-

●

Parkering lige ved døren

●

Legeplads til børnene

●

Specielle rygerum

●

Handicap-venligt

●

Østergade 50 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 61 40 · www.asia-restaurant.dk

T l f. 6 4 4 1 7 3 0 0

Esbjerg · Fredericia · Hedensted · Horsens · Hørning · Kolding
Middelfart · Odense · Svendborg · Tørring · Vejle · Aarhus

Torsdag
11. februar

kl. 19.30
Strib Kirke

Fri entré
Bemærk: Der er gratis
adgang til denne koncert,
men billetter SKAL bestilles
på forhånd!

Kirkekoncert:

Tobias Elof og Jonathan Bremer (Danmark)
”Meditativt og organisk møde mellem ukulele og kontrabas - og mellem
nordisk roots og jazz”...
Med mere end 20 års erfaring i at performe og komponere på ukulelen, en bachelor i
traditionel musik fra folkemusikkonservatoriet, 2 DMA Folk nomineringer og turnéer rundt
i Europa og Asien er Elof’s musik en etableret del af folkemusikscenen. Med inspiration i
sine nordiske rødder lægger Elof’s intime og organiske lyd op til fordybning. Elof ønsker
at skabe en opposition til den larmende verden og fordre lytteren til en rolig sindstilstand.
I Juni, 2017 udgav Elof sit debutalbum ”Settle Down” (Raske Plader). En plade der
blev til over flere års samarbejde med musikere som Morten McCoy, Jonathan Bremer,
vokalkvartetten Åkervinda samt lydteknikeren Jonas Nakel.
”Elofs debutalbum trækker på de Nordiske rødder. Det er komfortabelt, afslappende og
flydende at lytte til. Det er naturmusik. Musik hvor du kan høre træerne gro, solen skinne
og fuglene fløjte.” (Niels Overgård, Jazznyt.com)

Estate Strandstoft
EJENDOMSMÆGLER MDE
Odensevej 169, 5500 Middelfart
Telefon: 6441 2020
E-mail: 5500@estate.dk

Med sig har Tobias Elof den anerkendte kontrabassist Jonathan Bremer, der har turnéret
med Niels lan Doky og Bremer/McCoy.
facebook.com/estatestrandstoft

tobiaselof.com

Tobias Elof:
Ukulele
Jonathan Bremer: Bas
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SuperBrugsen
Strib
SuperBrugsen Strib
støtter
lokalt!
støtter lokalt!

Fredag
12. februar

kl. 18.30
CaféScenen

Fri entré
Åbning af Strib Vinter Festival 2021
Strib Skoles kor - Dorthe Gerlach
Børnenes sangglæde, forventningsfulde festivalgæster, en åbningstale og et lille
koncertindslag med en af festivalens kendte kunstnere – det er ingredienserne i åbningen
af Strib Vinter Festival.
Denne gang vil koret synge sammen med sangeren Dorthe Gerlach, kendt fra
gruppen Hush.
Åbningstalen holdes af Henrik Rasmussen, Guldkronen i Middelfart, der er manden
bag Frokostjazz.

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!

ÅBNINGSTIDER:
ÅBNINGSTIDER:
Åbentalle
alle ugens
ugens dage
dage
Åbent

6.30-20.45
6.30-20.45

strib-skole.dk
dorthegerlach.dk

Lise Hovn Larsen: Korleder
Julie Sørensen:
Korleder
Dorthe Gerlach:

Guitar og sang
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Fredag
12. februar

kl. 20.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Eleanor Shanley med
John Feeley
The Grenadines

Fourth Moon med Ainsley Hamill (Skotland m.m.)
Fourth Moon forener fire nationaliteter og fire forskellige musikalske baggrunde til én
stærk kreativ kraft. Bandet blev grundlagt i 2014 på Willie Clancy Festival i Irland.

SPECIALRABAT TIL FESTIVALENS GÆSTER

I 2016 fandt bandet sit nuværende line-up, som i dag fremstår, som en særdeles
sammenspillet enhed.

Dobbeltværelse 675,- Enkeltværelse 575,-

Bandet har optrådt på utallige internationale festivaller verden over og har altid leveret
musik af høj kvalitet med højt energiniveau og performanceship.

Inkl. Stor morgenbuffet

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

I 2018 udgav Fourth Moon deres første album ”Ellipsis”, som fik mange rosende ord
med på vejen af anmelderne. Musikken beskrives som original, drømmende og innovativ.
Virtuose musikere som fremstår som en traditionel folk group, som samtidig trækker på
styrken, der ligger i at være en kvartet.
Til Strib Vinter Festival 2021 vil Fourth Moon præsentere den skotske sanger og danser
Ainsley Hamill som speciel guest. Ainsley Hamill tilfører bandet en friskhed og dynamik,
som blot løftet bandets lyd og optræden til et endnu højere niveau.

David Lombardi:
Jean Damei:
Geza Frank:
Andrew Waite:
Ainsley Hamill:

fourthmoonmusic.com

Violin
Guitar
Bagpipes og fløjter
Accordion
Sang og dans
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Fredag
12. februar

kl. 20.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Fourth Moon med
Ainsley Hamill
The Grenadines

Eleanor Shanley med John Feeley (Irland)
En af de helt store kvindelige sangere fra Irland vender tilbage til de danske scener i 2021.
Eleanor Shanley har været på scenen i Strib flere gange i forskellige konstellationer,
senest i 2014. Eleanor Shanley følges i denne omgang med sin ven og kollega, John
Feeley. De to har brugt foråret 2020 til at indspille et album sammen, og nu skal vi altså
lægge øre, ryg eller nærmere sceneplads til en turnédebut.
Eleanor Shanley er en af Irlands mest kendte og elskede sangerinder. Hun er
verdenskendt for sin smukke sangstemme og sine fortolkninger af traditionelle irske
sange. I de seneste år har hun blandet sit traditionelle repertoire med musik af nyere
sangskrivere. Hun debuterede i irske DeDannan i 1989 og sang i gruppen til 1995, hvor
hun startede sin solokarriere. Siden har hun udgivet albums alene og i samarbejde med
blandt andre Ronnie Drew, Dolores Keane og Eddi Reader.
Skagen Festivalen skænkede hende folkemusikprisen i 2015, hvor hun samtidig optrådte
på festivalen sammen med De Dannan.
John Feeley er en entusiastisk forkæmper for moderne irsk musik og han har spillet på
guitarfestivaler over hele verden. Han har vundet adskillige priser, og han har bl.a. optrådt
som solist med The American Symphony Orchestra i Carnegie Hall, samt med flere
internationale Irske ensembler
Feeley har også stor interesse for traditionel irsk og skotsk musik og har bl.a. indspillet
med The Chieftains og udgivet sine egne arrangementer af traditionelle melodier, nu
også sammen med Eleanor Shanley. John Feeley er blevet beskrevet af The Washington
Post som ’Irlands førende klassiske guitarist’.
Eleanor Shanley:
John Feeley:

eleanorshanley.ie

Guitar og sang
Guitar
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Fredag
12. februar

kl. 20.00
Hal 1

www.lottefrisør.dk
61 69 6703 – info@lottefrisør.dk
Odensevej 19 st.tv. – 5500 Middelfart

Til samme koncert
kan du opleve:
Fourth Moon med
Ainsley Hamill
Eleanor Shanley med
John Feeley

The Grenadines (Danmark)
algade 67 5500 middelfart telefon 6441 5615

W W W. X - S TAT I C . D K

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

The Grenadines er ærligt, autentisk og uhøjtideligt. Bandets særlige kendetegn er
de brede vokalharmonier, og de bliver derfor ofte sammenlignet med The Eagles og
Fleetwood Mac.
Til koncerter drages man af bandets tilstedeværelse, spontane indfald, musikalske
legesyge og stærke kor-arrangementer, hvilket gør The Grenadines til et af de p.t.
stærkeste livenavne på den danske musikscene.
Bandet udgav i 2015 deres debutalbum ”The Grenadines”, som blev skrevet og indspillet
på blot tyve dage. Albummet blev modtaget flot af kritikere, og hele fem sange fra debuten
kom i rotation på P4 og P5.
I 2018 udgav bandet deres andet album ”Band on the Radio”, hvor singlerne ”Brighter
Days” og ”For You I Would Die Again” fik massiv airplay på henholdsvis P4 og P6 Beat.
Samme år drog de på turné med Carpark North i hele landet, og den efterfølgende
sommer spillede de bl.a. Smuk Fest, Spot Festival, Jelling Festival og Nibe Festival.

BOOK ONLINE!

I 2019 var det bandets energiske hit ”Summer Sun” og storladne ”Take Us Back”, der blev
spillet på mange af landets radioer. The Grenadines består af flere multiinstrumentalister,
og med to dygtige forsangere har The Grenadines i Morten Fillipsen og Laurits Emanuel
stærke kort til en alsidig liveoplevelse.

v/Charlotte Faurholt
Vestergade 31, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 19 10
Alsvej 4 · 5500 MIDDELFA
MIDDELFART
F RT · TLF. 6440 0408

X STATIC
������������������������

DRIVE-IN BILSYN

Person- og varebiler til og med 3500 kg
Man.-ons. kl. 7.30-16 · To
Tors.
T
rs. kl. 7.30-17 · Fre. kl. 7.30-15

www.lillebaeltsbilsyn.dk

Laurits Emanuel:
Kasper Ejlerskov:
Morten Fillipsen:
Kasper Daugaard:
Dennis Debannic:

Trommer og forsanger
Guitar
Akustisk guitar og forsanger
Klaver
Bas
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facebook.com/thegrenadinesband

RealMæglerne
Middelfart
ønsker god festival

Fredag
12. februar

kl. 20.30
Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:
Dorthe Gerlach Trio
Grassolin

Laura Illeborg Band med Knud Møller (Danmark)
Laura Illeborg er nu tilbage med samme stærke hold og helt nye sange om eksistens,
uforløsthed og kærlighed.
Bandet er igen med hendes gamle makker Niels Dahl (Vildnis) på kontrabas og en af
landets bedste guitarister, selveste Knud Møller (Johnny Madsen) på guitarer samt
Mikkel Grue på akustisk guitar.
Laura Illeborg udgav i 2018 elleve smukke og eftertænksomme numre på albummet ”Det
Går Tit Godt”. Titelnummeret fandt hurtigt vej til lang rotation på P5.
Gå ikke glip af denne smukke konstellation hvor man, ud over Lauras stemningsfulde
sange, også har rig lejlighed til at nyde Møllers guitarspil.

Vi har lokalt engagement i blodet
... og derfor stolte sponsorer af festivalen

Laura Illeborg:
Niels Dahl:
Knud Møller
Mikkel Grue:

laurailleborg.dk

Sang og piano
Kontrabas
El- og akustisk guitar
Akustisk guitar
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Fredag
12. februar

Strib

kl. 20.30
Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:

MERE END
400 ØKOLOGISKE
VARER I
SORTIMENT

Vi ses i
REMA 1000
i Strib
Med venlig hilsen

Købmand
Jacob Fugmann
Christensen

ÅBEN HVER DAG 8-21
FRISK FRUGT & GRØNT SAMT BRØD & KAGER LEVERES HVER DAG

Laura Illeborg Band med
Knud Møller
Grassolin

Dorthe Gerlach Trio (Danmark)
I Dorthe Gerlachs stemme gemmer der sig tusinder og atter tusinder af historier. Med
en enestående klang og et ukueligt nærvær, formår hun altid at tage dig med på en
musikalsk rejse af dimensioner. Det er både stemningsfyldt og nærværende, når Dorthe
Gerlach som soloartist eller som her i en triokonstellation…. spiller op til dans fra sit helt
eget ståsted.
Her finder du det stille og sårbare – men også det store og buldrende. Alt sammen
udfoldet gennem et veldrejet dansk sprog. I et univers af halvelektronisk melankopop
leverer den karismatiske sangerinde altid en energisk og tryllebindende performance,
som sætter sig fast i mindekartoteket.
Med en jordbunden og humoristisk jargon er Dorthe Gerlach en ærlig historiefortæller,
som ikke er bange for at give noget af sig selv i mødet med musikken og sit publikum.
I mere end 20 år har Dorthe Gerlach udgjort den ene halvdel af den ambitiøse duo
HUSH, som også har besøgt Vinterfestivalen, og som er leveringsdygtige i eftertænksom
og nærværende country-pop.

Højskolevej 2A, Strib • Åbent alle ugens dage 8-21

dorthegerlach.dk

Dorthe Gerlach:
Sang
Michael Hartmann:
Guitar
Tredje musikernavn afventer
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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.

Fredag
12. februar

kl. 20.30
Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:
Laura Illeborg Band med
Knud Møller
Dorthe Gerlach Trio

Grassolin (Danmark)

Kig forbi Strib Vinterfestival og
find Kjeld blandt medhjælperne,
eller ring til os for at booke et
uforpligtende økonomitjek.

Et legendarisk mix af Gasolins evergreens spillet som ethvert bluegrassband ville have
taget hånd om disse numre.
Med tre stærke herrevokaler er humøret sat højt, og der er dømt fest!

Kjeld Johansen
Afdelingsdirektør

I front er popsangeren Nikolaj Rysager på vokal og akustisk guitar solidt opbakket af
Ronnie Øhlers på kor og vaskebræt og bluesguitaristen Michael Engman på kontrabas.

Book et møde på

Den solistiske side tager troubaduren Søren Korshøj sig af, med sin violin og solidt kor.
Så kom forbi og hør når der bliver sparket til ”Strengelegen” og ”Kvinde min” på ægte
bluegrassmanér.

72 25 00 70

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

Nikolaj Rysager:
Ronnie Øhlers:
Michael Engman:
Søren Korshøj:

Vokal og akustisk guitar
Kor og vaskebræt
Kontrabas
Kor og Violin
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facebook.com/grassolin

Fredag og
lørdag

kl. 21.30-01.30

T.C. BLIK & FACADE

Irsk Pub

v/ Blikkenslager Claus Pedersen

Tlf. 22 36 88 48
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Design

Design

Tlf. 40 57 96 26
esign
toveleif@hotmail.com

D

Design

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

Design

God musik og ægte, irsk stemning...

Design

Vi klarer også de små opgaver.
NEMT og BILLIGT.
esign
RING og få etesign
TILBUD!

D

Denis McLaughin med venner (Irland/Danmark)

D

For mange festivalgæster er det en tradition, at fredagens og lørdagens koncerter sluttes
af med et besøg i Irish Pub, hvor Denis Mclaughlin og hans musikalske venner sørger for
masser af god stemning med 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 Irish Pub.
Denis McLaughlin er fra Irland, men han har boet i Sønderjylland i mere end 20 år. Med
sig på scenen har han som altid venner og familie.
mc-laughlin.dk

Denis McLaughlin:

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

Sang, guitar,
banjo, mandolin,
bodhran mm.

- samt venner og familie der kommer
”tilfældigt” forbi...
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Lørdag
13. februar

Livet leves lokalt

kl. 10.45-11.30

- læs det i din
lokale ugeavis!
www.melfarposten.dk
Tlf. 65 45 55 00

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

CaféScenen
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Børn
... med “Bjørnetjenesten” (Danmark)
Strib Vinter Festival har igen et tilbud til børnene med en børnekoncert lørdag formiddag.
Denne gang vil Bjørnetjenesten fortælle musikalske historier og musikalske tidsrejser ind
i sprogets magiske verden.
Gennem poetiske sange og sanglege formidles sprogets finurligheder og tager
børnene tilbage til en hverdag, hvor telefonen stadig var noget som hang på væggen
og bjørnetjenester var en tjeneste man ikke ønskede sig at få. Bjørnetjenesten vender
de gamle ordsprog på hovedet, skaber fortælling og musik omkring dem, og trækker
tråde frem til moraler i børnenes egen samtid. Derigennem skabes et rum for refleksion
omkring sprogets udvikling, betydning og kraft.
Sangene omhandler relevante temaer som mobning og fantasifulde narrestreger, som
orkestret selv lærte af som børn. Musikken er et miks af folkemusik, pop og elektronisk
fikumdik.
Bjørnetjenesten har eksisteret siden 2016, og har bl.a. spillet koncerter på festivalen
”Musik Over Præstø Fjord”, skolekoncerter ved ”H.C. Andersen Festivals” og i ”Svendborg
Filmfestival”. Alle tre musikere er desuden aktive i egne projekter.

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

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

Betina Følleslev:
Mikael Fleron:
Søren Korshøj:

Sang
Saxofon, human
beatbox og percussion
Violin, guitar og sang
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facebook.com/bjoernemusik

kl. 11.30-13.30
Hal 2

Folk er sjældent blevet lykkeligere
af at ærgre sig på forhånd

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

femstjernede værtshus

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

Restauration
Restauration
Danmarks
eneste
siden 1933
Danmarks
eneste
siden 1933
femstjernede
værtshus

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

Godsejernes Jazz- og Bluesband (Danmark)

Sildebord kr. 100,-

Spis, hvad du kan, og nyd den gratis jazz imens.
Mads Winther:
Jesper Boie Eskildsen:
Benno Steen Jeppesen:
Lars Winberg:
Ole Møller:

50,-

Danmarks
eneste
siden 1933
femstjernede værtshus
Restauration

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

Frokostjazz på Strib Vinter Festival
2021 er venligt sponsoreret af:

Prøv vores helt egen fadøl

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

facebook.com/godsejerne

Den Gyldne Krone Julepilsner

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

0,5 liter

femstjernede
Folk der er i godt julehumørværtshus
er selv ude om det

50,-

Restauration
Danmarks
eneste
siden
1933
Restauration
femstjernede
værtshus
Danmarks
eneste
siden 1933

Traditionel Jazz … og blues, så både bluesentusiasten og den inkarnerede jazzelsker
bliver begejstret.
Godsejernes Jazz- og Bluesband 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 - det hele går op i en højere enhed.
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Sang
Saxofon
Piano
Bas
Trommer

Nordfyns Bank
ønsker alle en
rigtig god festival

Dagsmø

de fra

315 kr.
pr. perso

n*

Vi kan danne de perfekte rammer om jeres næste møde eller kursus. Og hos os
kan I holde aktive pauser med sport og fitness! Læs mere på LSOK.dk/kursus

Lillebæltshallerne
Færøvej 74-76
5500 Middelfart

Strib Fritids- og
Aktivitetscenter
Ny Billeshavevej 1-3
5500 Middelfart

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

It - @poteket

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.

It-@poteket | Sofiendalvej 10B | Strib | 5500 Middelfart
Tlf. 2993 8888 | kontakt@it-apoteket.dk

Bliv medlem af GUF
www.guf-strib.dk
Østergade 40 5500 Middelfart Tlf: 59489570

* Ved køb af minimum 15 kuverter

Lad os mødes i Middelfart!
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Strib Kirke

Tobias Elof og Jonathan Bremer

Kl. 19.30

Gratis adgang, men billet skal bestilles!

Gratis

CaféScenen Åbning af Strib Vinter Festival

Gratis

Strib Skoles kor og orkester med
Dorthe Gerlach
Åbningstalen holdes af Henrik
Rasmussen, Restaurant Guldkronen

Fourth Moon med Ainsley Hamill
Eleanor Shanley med John Feeley
The Grenadines

Kl. 20.00

Hal 2

Laura Illeborg Band m/Knud Møller Kr. 330,Kl. 20.30
Dortheog
Gerlach
Hele
festivalen, fredag
lørdagTrio
til kl. 01.30 - Levende musik på
Grassolin
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:

facebook.com/guf.strib
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Guldkronen Frokostjazz

ensembler under ledelse af Peter Sund, Harald

Kl. 11.30-13.30 Med Godsejernes Jazz- og Bluesband

Gratis
Sildebord kr. 100,-

“Songwriters in the Round”

Kr. 180,-

Oscar Danielson
Poul Krebs - akustisk trio
Northern Assembly

Kr. 330,Kr. 330,-

Kl. 20.30

H.P. Lange Big Gumbo
Jonah Blacksmith Trio
The Consolation

Irsk Pub

Denis McLaughlin m/venner

Gratis

Kl. 13.00

Kl. 20.00

Hal 2

Kr. 330,-

Gratis

Kl. 10.45-11.30 Betina Følleslev m.fl.

Hal 1

Fredag d. 12. februar

Hal 1

CaféScenen Børnekoncert m/Bjørnetjenesten

Hal 1

Torsdag d. 11. februar

Kl. 18.30

Lørdag d. 13. februar

Sange med Laura Oakes,
Tyler Reeve, Lockwood Barr
og Blue Foley

Kl. 21.30-01.30 Irsk stemning og god musik

Søndag d. 14. februar
Hal 1
Kl. 13.00

Rasmus Lyberth m/band
Laura Oakes Trio

Kr. 240,-

Der sælges ikke partoutkort til festivalen i 2021 pga. Covid-19
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).
strib-vinterfestival.dk (fra 8. januar 2021).

Billetsalg pr. telefon:
Mona Høj Jensen
Telefon: 23 20 82 50.
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Apotekerne
Middelfart
Apotekerne i
Middelfart
Apotekerne i
Apotekerne
Middelfarti
Middelfart

Middelfart

- tænk hvis du boede her...
Kontakt kommunens bosætningskonsulent og hør, hvad Middelfart
kan tilbyde dig og din familie.

Middelfart Apotek
Jernbanegade 2C.Apotek
5500 Middelfart
Middelfart

Se filmen og bliv
lun på Middelfart

facebook.com/flyttilmiddelfart
flyttilmiddelfart.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag 9-17.30
Fredag 9-18. Lørdag 9-13

Strib Apotek

Jernbanegade 2C. 5500 Middelfart
www.middelfartapotek.dk. Tlf. 6441 7743

Sofiendalvej 10. 5500 Middelfart
www.stribapotek.dk. Tlf. 64417843

Åbningstider
Mandag-torsdag 9-17.30
Fredag 9-18. Lørdag 9-13

Åbningstider
Mandag- torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-18. Lørdag 9-13

Strib Apotek

www.middelfartapotek.dk. Tlf. 6441 7743
Mandag-torsdag 9-17.30
Fredag
9-18. Lørdag 9-13
Åbningstider

Mandag- torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-18.
Lørdag 9-13
Åbningstider

Mandag-torsdag 9-17.30
Fredag 9-18. Lørdag 9-13

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

Jernbanegade 2C. 5500 Middelfart
www.middelfartapotek.dk. Tlf. 6441 7743

Middelfart Apotek

Sofiendalvej 10. 5500 Middelfart
www.stribapotek.dk. Tlf. 64417843

Jernbanegade 2C. 5500 Middelfart
Åbningstider
www.middelfartapotek.dk.
Tlf. 6441 7743

Middelfart Apotek

Strib Apotek

Sofiendalvej 10. 5500 Middelfart
Åbningstider
www.stribapotek.dk.
Tlf. 64417843
Mandag- torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-18. Lørdag 9-13

Strib A

Sofiendalvej 10
www.stribapotek

Åbnin
Mandag- tors
Fredag 9.30-1

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!
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11. og 12. juni 2021

Hele weekenden:
Ristede pølser og hotdogs.
Festivalsandwich m/kamsteg.
Kyllingesandwich.
3 stk hjemmelavet smørrebrød.
Vegetarsandwich.
Kaffe, the og friskbagt kage.
Udvalg af chokolade, slik,
chips og frugt.

Bemærk!
Vi har også retter
for vegetarer.
Husk:
Egne drikkevarer må ikke
medbringes på festivalen!

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

Morgenbord:
Lørdag og søndag fra
kl. 8.00-11.00
Stort udvalg af brød, ost
og pålæg samt kaffe
og the.

Nyhed: Besøg
” Restaurant 1. sal”
Her tilbydes både fredag og
lørdag varme retter, spændende
salater og dejligt brød.
Maden kan nydes til tonerne af
musikken fra CafeScenen.
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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 2021:

OTHER ROADS (SCO/UK)

21. april 2021

Other Roads blev dannet i 2009 og hører i dag til blandt de
bedste og mest moderne engelske folkbands.
Med fast base i England turnerer de flittigt i det meste af
Europa og New Zealand. Pete Abbott er en fantastisk singer/
songwriter og guitarist og er desuden drivkraften i bandet.
Selvom han er en erfaren soloartist, er det tydeligt at han
nyder at dele scenen med to gode musikere og venner.
Gregor Borland er en af Skotlands absolut bedste violinister med 8 mesterskaber i Scottish Fiddle
bag sig. Som professionel musiker har han turneret over hele verden med forskellige højt profilerede
musikere og bands, og han underviser desuden musikere på sine egne Fiddle-skoler i Skotland og
Spanien. Foruden violinen mestrer Gregor også basguitar og mandolin. 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. Daves vidunderlige
on-stage humor har gjort ham til et meget populært medlem af bandet. Other Roads skaber den helt
fantastisk spændende og unikke sound, der kende-tegner deres koncerter, ved at kombinere musikken med deres utroligt flotte og vellydende vokalharmonier.

Mirja Klippel og Alex Jønsson

20. maj 2021

Prisvindende sangskriver forener vildskab, poesi og melankoli.
Årets Sangskriver – det var den ærefulde pris, som juryen ved
Danish Music Awards Folk i 2016 valgte at tildele den unge finske
sangerinde og sangskriver, Mirja Klippel, der fik prisen på baggrund af sit debutalbum, Lift Your Lion, som hun udgav i foråret
2016 sammen med den anerkendte danske guitarist, Alex Jønsson.
Klippel synger om kærlighed, krig og afsavn; om blodsbånd og
bedstefædre i kamp for hvert sit fædreland. Om skovene, søerne
og dyrene. Hun synger om nomadeliv og næstekærlighed – og
om aldrig helt at høre til. Teksterne er en perlerække af intense og til tider indestængte følelser, som
eksploderer, når Klippels dybe, længselsfulde stemme og spanske guitar møder Jønssons falset og frit
fraserende, elektriske guitar. Sammen skaber de et knitrende, musikalsk univers, der konstant er i
bevægelse. Som nordlyset, der det ene sekund står knivskarpt og det næste sekund flagrer og flakker i
uforudsigelige formationer. Klippels musik er et nødblus – poetiske og personlige sange, der lyser op i
selv de dybeste skove og mørkeste sind

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

VI ØNSKER
ALLE EN GOD
VINTERFESTIVAL

Songwriters in the Round
(USA/England)
(USA/England)

- en helt særlig oplevelse på Strib Vinter Festival 2021
Lørdag
13. februar

kl. 13.00
Hal 1
Laura Oakes (UK)

Blue Foley (US)

Tyler Reeve (US)

Lockwood Barr (US)

tylerreeve.com
tylerreeve.com
lockwoodbarr.com
lockwoodbarr.com

lauraoakesmusic.com
lauraoakesmusic.com
facebook.com/bluefoleymusic
facebook.com/bluefoleymusic

Sange
Sange med
med Laura
Laura Oakes,
Oakes,Tyler
Tyler Reeve,
Reeve, Lockwood
Lockwood Barr
Barr og
og Blue
Blue Foley.
Foley.
Koncertformatet
Koncertformatet “Writers
“Writers Rounds”
Rounds” eller
eller “Songwriters
“Songwriters In
In The
The Round”
Round” er
er langt
langt om
om længe
længe
ved
ved at
at folde
folde sig
sig ud
ud Danmark.
Danmark. De
De seneste
seneste år
år er
er formatet
formatet blusset
blusset op,
op, ii små
små lommer,
lommer, rundt
rundt
om
om ii landet,
landet, primært
primært med
med danske
danske sangskrivere
sangskrivere på
på scenen.
scenen.
En
En ”Songwriters
”Songwriters Round”
Round” -- eller
eller ”sangskriverrunde”
”sangskriverrunde” –– er
er sangskrivere,
sangskrivere, der
der skiftevis
skiftevis spiller
spiller
akustiske
akustiske udgaver
udgaver af
af sange,
sange, ofte
ofte hits,
hits, de
de har
har skrevet
skrevet til
til sig
sig selv
selv eller
eller andre
andre artister.
artister.
II februar
februar 2021
2021 kommer
kommer et
et helt
helt unikt
unikt sæt
sæt sangskrivere
sangskrivere til
til Danmark:
Danmark:Tyler
Tyler Reeve
Reeve (US),
(US), Laura
Laura
Oakes
Oakes (UK),
(UK), Lockwood
Lockwood Barr
Barr (US),
(US), Blue
Blue Foley
Foley (US).
(US). De
De fire
fire high
high profile
profile hit-songwriters
hit-songwriters
spiller
spiller fire
fire koncerter
koncerter sammen
sammen ii Danmark.
Danmark.
Alt
Altiialt
alter
erder
derlagt
lagtop
optil
tilen
enhelt
heltunik,
unik,underholdnede,
underholdnede,intim
intimog
ogfølelsesladet
følelsesladetkoncertoplevelse
koncertoplevelse
med
med fire
fire meget
meget forskellige
forskellige og
og sublime
sublime sangskrivere.
sangskrivere.
Tyler
Tyler Reeve
Reeve har
har prøvet
prøvet noget,
noget, kun
kun få
få sangskrivere
sangskrivere prøver…
prøver… nemlig
nemlig at
at skrive
skrive et
et vaske
vaske ægte
ægte US
US
number
number one
one hit.
hit. Med
Med sangen
sangen “In
“In Case
Case You
You Didn’t
Didn’t Know”
Know” udgivet
udgivet af
af countrystjernen
countrystjernen Brett
Brett Young,
Young,
sikrede
sikrede Reeve
Reeve sig
sig en
en stol
stol ved
ved Nashville’s
Nashville’s aller
aller fineste
fineste bord.
bord. Tyler
Tyler er
er desuden
desuden også
også synlig
synlig på
på
musikscenen
musikscenen med
med udgivelser
udgivelser ii eget
eget navn,
navn, bl.a
bl.a med
med hittet
hittet “Bud-Wiser”.
“Bud-Wiser”.

Lockwood
Lockwood Barr
Barr har
har det,
det, de
de fleste
fleste sangerinder
sangerinder gerne
gerne vil
vil have…
have… en
en stemme,
stemme, der
der spænder
spænder fra
fra
Bonnie
Bonnie Tyler
Tyler til
til Eva
Eva Cassidy,
Cassidy, og
og så
så spiller
spiller hun
hun tilmed
tilmed fremragende
fremragende guitar
guitar og
og banjo
banjo og
og skriver
skriver
smukke,
smukke, nærværende
nærværende sange.
sange. Lockwood
Lockwood er
er på
på de
de fleste
fleste US
US musikmagasiner’s
musikmagasiner’s hot-shotliste
hot-shotliste og
og er
er
en
en af
af dem,
dem, man
man gerne
gerne vil
vil høre
høre lige
lige nu,
nu, før
før hun
hun breaker
breaker big
big time!
time!

Laura
Laura Oakes
Oakes er
er et
et af
af Storbritanniens
Storbritanniens allerstørste
allerstørste sangskriver
sangskriver og
og country-talenter.
country-talenter. Oakes
Oakes har
har
allerede
allerede haft
haft masser
masser af
af airplay
airplay på
på BBC
BBC Radio,
Radio, og
og hun
hun har
har fået
fået fremragende
fremragende anmeldelser
anmeldelser for
for sine
sine
udgivelser.
udgivelser. Før
Før Coronakrisen
Coronakrisen nåede
nåede Oakes
Oakes at
at afslutte
afslutte en
en total
total udsolgt
udsolgt UK
UK tour.
tour. Glæd
Glæd jer
jer til
til at
at høre
høre
Lauras
Lauras eminente
eminente sange
sange og
og fortryllende
fortryllende stemme.
stemme.

Blue
Blue Foley.
Foley. En
En levende,
levende, grammynomineret
grammynomineret Nashville
Nashville songwriterlegende!
songwriterlegende! Blue
Blue er
er først
først og
og fremmest
fremmest
en
en suveræn
suveræn sangskriver
sangskriver og
og har
har adskillige
adskillige store
store “cuts”
“cuts” på
på sit
sit CV,
CV, bl.a.
bl.a. af
af countrystjernen
countrystjernen og
og CMACMAvinderen
vinderen Ashley
Ashley McBryde.
McBryde. Derudover
Derudover er
er han
han en
en inspirerende,
inspirerende, underholdende
underholdende og
og levende
levende ildsjæl.
ildsjæl.
Hans
Hans humør
humør og
og engagement
engagement er
er enestående
enestående og
og han
han vil
vil stjæle
stjæle dit
dit hjerte
hjerte ii denti
denti han
han er
er på
på scenen.
scenen.

-- 40
40 --

-- 41
41 --

CaféScenen
Strib Vinter Festivals midtpunkt...
Besøg CaféScenen - oplev god stemning og god musik
helt frem til 01.30 både fredag og lørdag!
Billederne er fra Strib Vinter Festival 2020

Fri entré

Plakatkunstner Anette Walther Fassing
Anette
Anette Walther
Walther Fassing
Fassing –– ”Vaniljeorkidé”
”Vaniljeorkidé”
Årets
Årets festival
festival maleri
maleri er
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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!
-- 43
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Udskiftning af taktkæde og større motorreparationer
Syn af person- og varebiler

(+45) 75923811
se192@dgfs.dk

Kontakt os

Tlf. 8844 1210
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Fynsvej 62
5500 Middelfart
Tlf. 88 82 70 06
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www.lillebaeltsp.dk

Strandvejen 14

Mandag: 07:00 - 16:00
Tirsdag: 07:00 - 16:00
Onsdag: 07:00 - 16:00
Torsdag: 07:00 - 16:00
Fredag: 07:00 - 16:00
Lørdag: 08:00 - 13:00
Søndag: 09:00 - 13:00

•
•

Åbningstider

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

Besøg os

Åbningstider:
Mandag-lørdag 12.00 - 22.00
Søndag 17.00 - 22.00

Storformatprint
Out/Indoor banners
Roll-Ups
Plakater
Tekstiltryk
Gulvreklamer
Beachflag
Reklameflag
Hos EngelbrechtBiler varetager vi alle dine opgaver, som du
ønsker det.
Bilreklamer
• Service og reparation efter fabrikantens forskrifter
Vinduesdekoration
• Opretholdelse af
fabriksgaranti ved service og reparation
• Taksering og udbedring af skader
• Service og reparation
alle typer aircondition anlæg
Alt i afskilte
• 3D sporing og 4-hjulsudmåling
• Reparation af stenslag
Visitkort
• Udskiftning af ruder

Vejlevej 139
7000 Fredericia

&

Vinduer og døre
Gør brug af vores mangeårige erfaring med Vinduer og døre, vores erfarne personale ved
hvordan dyre følgeskader undgås. Vi leverer højisolerede løsninger, færdig arbejde ude som
inde, i træ, alu, komposit og plastprodukter

Lørdag
13. februar

Renovering og forsikringsskader - Hurtig og uforpligtende tilbud og overslag gives.
Servicevogne rykker ud, når du skal have hurtig hjælp til små og store opgaver"

kl. 20.00

”- Hos os sætter vi en ære i at levere et gedigent
stykke håndværk til tiden for vores kunder.
Vi gør vores bedste for fra start at forstå deres
behov. Hvad enten det er den lille private kunde
eller vores erhvervskunder hvor vi ofte løser opgaver i hovedentreprise eller fagentreprise.

Hal 1

Vi er der for kunden uanset opgavens størrelse!”

Faglig
e
sidenkspertise
1934

Til samme koncert
kan du opleve:

A. V. Jeppesen

Poul Krebs - akustisk trio
Northern Assembly

Tømrer- og Snedkermestre A/S
Mandal Allé 4 - 5500 Middelfart
Mail: avj@avjeppesen.dk
Følg os
på facebook

63 41 21 83

Oscar Danielson (Sverige)
Søren Jeppe Jeppesen

Claus Rosenborg Christensen

Oscar Danielson er en kunstner i en genre helt for sig. Med både et forfatterskab og en
række albumudgivelser bag sig er han en svensk musiker med en helt særlig tyngde.
Han er af mange anset som én af Sveriges bedste tekstforfattere, og efter udgivelsen af
albummet “Stockholm I Mitt Hjärta” (2011) tog succesen for alvor fat, og hans publikum
er bare støt vokset ikke bare i hjemlandet Sverige, men i hele Skandinavien
Oscar Danielsen debuterede i 1996 med albummet ”Schysst & populär”. Det egentlige
gennembrud fik han med opfølgeren ”Gitarren är mit svärd” fra 1998, og siden er der
udkommet fire album, hvoraf det seneste fra 2011 kastede karrierens hidtil største hit,
”Besvärjelsen”, af sig.
Hans musik er tidligere blevet kaldt ”svensk visepop”, og det er ikke skudt helt ved siden
af. Oscar Danielsons sange er iørefaldende, og både teksterne og arrangementerne
åbner for flere lag, når man lytter efter. Teksterne er sansende og registrerende, og
musikken er lavmælt, melodisk og blåtonet.

Oscar Danielson:

oscardanielson.se

Guitar og sang
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Lørdag
13. februar

kl. 20.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Oscar Danielson
Northern Assembly

Poul Krebs - akustisk trio (Danmark)
”En af dansk poprocks bedste iagttagere”, har BT kaldt ham. Jyllands Posten har skrevet
om ”...en troværdig og ligefrem kunstner i særklasse” – mens Gaffa har karakteriseret
Poul Krebs som ”en ualmindeligt kultiveret musiker, der presser sig selv til det yderste for
at give publikum en oplevelse, de aldrig glemmer.”
Gennem karrieren har Poul Krebs altid været leveringsdygtig i både underfundige og
skæve historier, fra den rejse igennem livet, der i hans tilfælde ikke altid er gået af den
lige vej. En rejse der har gjort Poul Krebs til en af landets mest populære kunstnere –
og som undervejs har udmøntet sig i albums som ”Små Sensationer”, ”Kosmorama”,
”Forbandede Vidunderlige Tøs”, ”Fri Som Et Forår”, ”Morgendagens Tåber”, ”På En God
Dag”, ”Asfalt og senest ”Maleren og delfinerne på bugten”.
Poul Krebs har i løbet af sin lange karriere skrevet langt over 500 sange, har spillet mere
end 1000 koncerter og har efterhånden udgivet 24 albums (alt iberegnet), tilsammen
solgt i langt over 1 million eksemplarer.

poulkrebs.wwws.dk

Poul Krebs:
Guitar og sang
Musikernavne afventer
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Lørdag
13. februar

kl. 20.00
Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:
Oscar Danielson
Poul Krebs - akustisk trio

Northern Assembly (Færøerne/Danmark)
Hvad udgør en nordisk forsamling? Er det nordlige stednavne, angivet på nogle
fødselsattester? Eller er det i virkeligheden mere en sindsstemning, bedst udtrykt
gennem lyrik og sang?

Nyt design
Samme gode smag
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Disse spørgsmål forsøger folk/pop-kvartetten Northern Assembly at svare på med
fængende historier om rodløshed og medrivende, livsbekræftende toner, som måske
bedst kan beskrives som rodløs neo-folk.
Selvom hjemadressen i øjeblikket siger ”Aarhus” har de to sangere og storytellere i
Northern Assembly, Dina Dánialsdóttir og Andreas Bevan, rejst vidt og bredt og tilbragt
nogle af de vigtigste barndomsår i lande som England, Norge, Etiopien og Færøerne.
Sammen med trommeslager Jens Hedegaard og kontrabassist Jesper Smalbro, som i
øvrigt har deres rødder solidt plantet i den jyske muld, fandt de sammen en måde at give
afløb for deres følelser på i Northern Assembly.
I januar 2018 udkom bandet med debutalbummet “Death Won’t you marry me?” som
blev fulgt op af en Danmarksturné, med blandt andet Tønder Festival, Skagen Festival og
SMUKfest på plakaten.
I 2019 kom bandets andet album ”Closer Together” som modtog fem stjerner fra Gaffa og
bl.a blev et af årets mest afspillede albums på P5.
Northern Assembly har overbevisende formået at fængsle publikums opmærksomhed
og har modtaget stor ros for deres performance og nærvær, både hjemme og i udlandet.
Dina Dánialsdóttir:
Andreas Bevan:
Jens Hedegaard:
Jesper Smalbro:

northernassembly.com

Sang og mandolin
Sang og guitar
Trommer
Kontrabas
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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

Lørdag
13. februar

kl. 20.30
Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:
Jonah Blacksmith Trio
The Consolation

STRIB MURERFORRETNING

∕S

A

v/aut. vvs-installatør Torben Johansen

Granlyvej 44, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 25 80

H.P. Lange Big Gumbo (Danmark)
Sofiendalsvej 8, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 6440 6050

HP lange har været på blues/folk scenen i mere end 30 år.
Han har modtaget de priser, der er på den danske blues scene, og hans udgivelser har
været nomineret til et væld af DMA’er – to priser har han taget. I 2020 er han og bandet
aktuel med nyt album ”I feel fine” og nyt bandnavn - HP Lange Big Gumbo. Gumbo
er en fantastisk gryderet fra de amerikanske sydstater, hvor man udover nogle faste
ingredienser tilføjer det man har lyst til, og det man synes passer. Det er netop sådan
musikken er i Big Gumbo - umiskendelig blues, men tilsat cajun og mountain music,
fiddle og banjo i tilpasse mængder.

professionel service

STRIB MURERFORRETNING
STRIB MURERFORRETNING
attraktive priser
rentefrie lån

Blues News DK skrev om HP Lange Big Gumbo “I feel fine”: ”I feel fine er den foreløbige
kulmination på den udvikling og genopfindelsesproces, H.P. Lange har gennemgået i en
årrække. Resultatet er en ærligt talt hamrende god plade, fuld af rå energi og spillelyst.”

tlf. 64 41 91 11
www.takt-tone.dk
Vestergade 22
5500 Middelfart

professionel service
attraktive priser

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

Tlf. 6064 2566
Simon@stribmurerforretning.dk
Murermester Simon Bentzen

rentefrie lån
tlf. 64 41 91 11
www.takt-tone.dk

Vestergade 22

H.P.Lange:
Dave Stevens:
Niels Bonefass:
J.K. Dam Pedersen:

Guitar, banjo og sang
Bas
Violin og banjo
Trommer
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hplange.dk

Lørdag
13. februar
Middelfart Advokaterne er veluddannede indenfor
generel advokatpraksis med mange års erfaring,
samtidig med at hver enkelt har særlige interesseområder.

kl. 20.30
Hal 2

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

Til samme koncert
kan du opleve:
H.P. Lange Big Gumbo
The Consolation

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

Jonah Blacksmith Trio (Danmark)
I februar og marts 2021 pakker Jonah Blacksmith Trio igen den bette kassebil
med banjo, ræv og tæpper, og rykker dagligstuen med på landevejen.
Bandet er aktuelle med det nye album ”Brothers”.
Forud for dette har de heftigt roterende singleforløbere Monster og Honey dagligt ramt
æteren.Trio-konstellationen tager mange af bandets sange tilbage i de nære rammer,
hvori de blev skabt, og genskaber et folk-udtryk med få, akustiske instrumenter.
Sangenes håndspillede grundvæsen kommer med andre ord på glimrende vis til udtryk
disse hyggelige og mere intime trio-omgivelser, hvor også de bagvedliggende fortællinger
bliver delt med lige dele ”glimt i øjet og glød i stemmen”.

•
•
•
•
•

Duge
Servietter
Service
Borde og stole
Gulve, varme og lys

Musikken og fortællingerne tager afsæt i levende sange om levet liv, og trods det lille
setup, kan man roligt sætte næsen op efter en stor aften i selskab med brødrene fra Thy.

Aftal tid for et besøg
i vores udstilling

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

Thomas Alstrup:
Bas, banjo og sang
Simon Alstrup:
Guitar og sang
Jon Bisgaard Kjeldsen: Banjo
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jonahblacksmith.com

Lørdag
13. februar

kl. 20.30

BRIDGEWALKING

Hal 2

TEAMBUILDING ELLER FAMILIETUR

Til samme koncert
kan du opleve:
H.P. Lange Big Gumbo
Jonah Blacksmith Trio

The Consolation (Danmark)
The Consolation er Danmarks nye og fremadstormende americana-banner-førere.
Den københavnske kvintet er kendt fra blandt andet P4 og P5 med deres smittende og
melodiøse blanding af country og amerikansk ”heartland rock”, som det fx høres i sange
som ”Portland Girl”, ”Manitoba” og senest ”The Heart Of It All”.
Inspirationskilderne spænder fra Johnny Cash og Waylon Jennings, over Neil Young, The
Band og Bob Dylan, til The Eagles, Bruce Springsteen og Tom Petty & The Heartbreakers.
Men når det er sagt, så må det understreges at The Consolation har sin helt egen
friske sound, som er fuldstændig unik på den danske scene. Det er en smeltedigel af
amerikanermusik af bedste skuffe, tilført et nordisk islæt.

unik
oplevelse
Midt i Danmark venter en helt særlig oplevelse. Her kan du nemlig
komme op og gå i toppen af Den Gamle Lillebæltsbro – 60 meter
over havets overflade! Glæd dig til at opleve den friske luft, den
fantastiske udsigt, de spændende fortællinger fra din guide
– og ikke mindst det kick, det giver at komme op i højden!

FINDES KUN tre ANDre
STEDer I VERDEN!

Alt i alt: En gåtur på to timer, du aldrig glemmer!

Læs mere og Book en tur pA

www.Bridgewalking.dk

Nis Gaarde:
Thomas Støtt:
Uffe Nørtoft:
Jacob Svensson:
Sven Busck:

Sang
Elguitar
Pedalsteel, lapsteel og dobro
Bas
Trommer
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theconsolationofficial.com

Søndag
14. februar

Vi sætter scenen
for jeres performance

kl. 13.00
Hal 1

Udlejning af professionelt lyd, lys, scene og AV udstyr

Til samme koncert
kan du opleve:
Laura Oakes Trio

Rasmus Lyberth med band - featuring Jane Clark
(Grønland/Danmark/England/Ghana/Togo)
www.nordic.dk

Værkstedvej 34 . 5500 Middelfart
Tlf. 6441 1562 . Mobil 2341 4408
www.mvtryk.dk . info@mvtryk.dk

Fisken til frokostjazz
er sponsoreret af:

”En oplevelse i særklasse, en forførisk aften i selskab med Rasmus Lyberth og band
var en fantastisk varm og eventyrlig oplevelse” som en anmelder i Midthimmerlands
Folkeblad skrev.
Rasmus Lyberth kan fylde spillesteder til bristepunktet og begejstre både publikum og
anmeldere. Det er en betagende og helt enestående oplevelse at høre Rasmus Lyberth
synge. Han besidder en ganske speciel evne til at formidle de dramatiske, storslåede og
kontrastfyldte fortællinger, der både findes i Grønlands natur og menneskeskæbner.

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 . . .

Med sin selvkomponerede musik og sin fængslende stemme synger Rasmus om
Grønlands natur, befolkningens vilkår og hjemlandets udvikling, så det trodser alle
sprogbarrierer og går lige i hjertet på publikum. Det er uanset om publikum lytter til ham
i Royal Albert Hall i London, eller til en af han særdeles populære julekoncerter, der år
efter år fylder Christians Kirke på Christianshavn med et begejstret publikum.
Rasmus Lyberth er i efteråret blevet nomineret til Nordisk Råds musikpris 2020.
Rasmus Lyberth:
Sang og guitar
Kristoffer Jul Reenberg: Keyboard, hammondorgel
og flygel
Jane Clark:
Violin
Ayi Solomon:
Percussion
Alain Apaloo:
Guitar
Ulrik Skytte Andersen: Bas.
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rasmuslyberth.com

Søndag
14. februar

Brugden
den
Brug

lokalevognmand...
vognmand...
lokale

VESTFYNS KLOAKSERVICE

kl. 13.00

• Containerudlejning

Hal 1

Vi fjerner alle former for affald.
Levering af grus, sten, sand, flis m.m.
fra 1/2 kubikmeter

• Kranarbejde

v/ Lars Nygaard

2168 9826

• Kloakservice

Slamsugning
Spuling og rensning af rør
Spiralmaskine til rensning af
mindre rør fra 30 mm

Bjørnøvænget 36 • 5500 Middelfart
www.vognmandfrank.dk
mail@vognmandfrank.dk

DIN lokale
ejendomsmægler
spiller med!

Nybolig Middelfart • tlf. 6441 5565 • Havnegade 3B, 5500 Middelfart

Til samme koncert
kan du opleve:
Radmus Lyberth med band

Laura Oakes Trio (England)
Laura Oakes er et af Storbritanniens allerstørste sangskriver og country-talenter.
Oakes har allerede haft masser af airplay på BBC Radio, og hun har fået fremragende
anmeldelser for sine udgivelser.
Før Coronakrisen nåede Oakes at afslutte en total udsolgt UK tour.
På Strib Vinter Festival kan Laura Oakes lørdag opleves som en del af “Songwriters In
The Round”, hvor hun leverer sine sange solo med akustisk guitar, og til denne koncert
søndag, hvor hun har inviteret to af sine dygtige engelske musikere med på scenen.

Laura Oakes:
Luke Barratt:
Peter Darling:

Guitar og sang
Cajon, snare og tambourine
Guitar og sang
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lauraoakesmusic.com

På gensyn i 2022
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Råhygge i glasgangen mellem Hal 1 og 2...

P

P

Strib Vinter Festivals konferenciers:
Bente Kure og Leif Ernstsen
benteogleif.dk
Strib Vinter Festivals afvikling er i trygge og
rutinerede hænder med Bente Kure (i hal 1)
og Leif Ernstsen (i hal 2)...

P

P

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 skal nok blive super-hyggeligt!

P

Auto Camper
Kontakt: Strib Bådehavn
Villy Kyndesen . Tlf. 40 26 18 86

P

P
P

P
Der må ikke parkeres i den
gamle skolegård, på
Røjlemosevej eller på Strib
Kirkes Parkeringsplads.

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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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!

