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Her kan du kombinere god mad og drikke med en perlerække af gode musik-
oplevelser - fra fredag aften til søndag over middag!
Alsidigheden er stor - der er noget for enhver smag,  og det kunstneriske niveau 
er usædvanligt højt.  Her optræder erfarne veteraner og unge debutanter side 
om side, og mange kommer gang på gang for at opleve den unikke stemning.

	 	 	 CaféScenen	er	Strib	Vinter	Festivals	naturlige	midtpunkt,	som	
	 	 	 favner	det	hele	.	Velkommen	-	vi	glæder	os	til	at	se	dig!

	 	 	 Dorthe	Kold,	programansvarlig

Officiel åbning af Strib Vinter Festival 2014
Strib Skoles Kor og Orkester

Fredag d. 14. februar kl. 18.30
CaféScenen

Birte Brændgaard: Kordirigent.
Lise Larsen: Orkesterleder.
 

Strib Skoles kor og orkester åbner festivalen. Det er en tradition, hvor børnene på Strib 
Skole får lov til at give publikum en oplevelse af, at sang og musik er en del af hverdagen 
på skolen. Skolens mange musikaktiviteter med kor, bands og begynderundervisning, 
er en del af Middelfart Musikskoles tilbud om musikundervisning.
        www.strib-skole.dk

Åbningstalen holdes af Restauratør og festivalsponsor, John Kistvad, 
Restaurant HOLM´s, Middelfart.

Velkommen til CaféScenen 2014...
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Fredag: 17.00 - 02.00
Lørdag: 08.00 - 02.00
Søndag: 08.00 - 13.00

FestivalCaféen
Gode oplevelser både for øret og ganen...

Caféen (med CaféScenen) er mødestedet, hvor 
der er oplevelser både til øret og til ganen, med 
GRATIS entré.  

FestivalCaféen tilbyder et bredt udvalg af mad og 
drikkevarer, som kan nydes fra tidligt til sent!

 Åbningstider:

Husk:
Egne drikkevarer må ikke 
medbringes  i Caféen!

Morgenbord
“All You Can Eat”
Lørdag & søndag 08.00-10.30

Stort udvalg af brød, ost og 
pålæg samt kaffe og the.

Varm menu: 

Fredag d. 14/2 kl. 17.30 - 19.00

”Gammeldaws”	flæskesteg	med	kartofler,	

rødkål,	sovs	og	chips.

Lørdag d. 15/2 kl. 17.30 - 19.00

Paella	m/kylling,	bacon,	muslinger,	rejer	

samt	salatbar	m/stort	udvalg.	

Hele weekenden: 

Den	originale	festivalsandwich	

m/kamsteg	og	rødkål.

kylling/bacon	sandwich.

Varme	pølser,	ristede	og	hotdogs.

3	stk.	hjemmelavet	smørrebrød.

Frisk	salatbowle.
Kaffe,	the	og	friskbagt	kage	

Udvalg	af	chokolade,	slik,	
chips	og	frugt.

Vi	har	også	retter	for	vegetarer! 
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Forret:
varmrøget laks m små salater.

Brød og smør.

Buffet:
Kalveculotte. 
Pulled pork.

Kartofler i sennepscreme.

Coleslaw. 
Spidskål m solbær.

Grøn salat m/nødder.

Dessert
Chokoladekage m æble-vanilje kompot.

Pris pr. kuvert kr. 210,00

Billetter kan købes i forsalg fra d. 29. november 

2013, samt på selve festivalen.

Restaurant FÆNØSUND vil igen i år hjælpe lørdag aften på festivalen godt i gang med 
en udsøgt sammensat menu.

Strib Vinter Festival og Restaurant FÆNØSUND vil ved hyggelige borde servere 
en forfriskende forret, samt anrette en varm buffet med udvalg af stege, tilbehør og 
spændende salater. Vi runder hele herligheden af med en god tradition, chokoladekagen 
som i år serveres med æble-vanille kompot.

  
 

Festival festmenu 2014  

Lørdag d. 15. februar fra kl. 17.00
FestivalCaféen

Festmenu vinkort
Vi gentager succesen 
fra tidligere festivaler, 
og har fundet et par 
vine som supplement 
til vores festivalvin, så 
der igen i år er et lille 
- men godt udvalg.
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Fredag d. 14. februar 2014 

19.00 – 20.00 Wånsda
20.20 – 21.05 Esben Kronborg
21.25 – 22.10 Charlotte Mai Trio
22.30 – 23.15 Downtown Dynt
23.45 – 01.30 Potters Jig
 
Lørdag d. 15. februar 2014 
10.00 – 10.45 Perry Sjunger Cornelis och Annat
11.05 – 11.50 Kieran McLaughlin
12.10 – 12.30 Cathrine Berg Lassen
12.50 – 13.40 Tre i Takt
14.00 – 15.00 Jimmy Wisti Band
15.30 – 16.15 Laura Mo
16.35 – 17.20 Esben Langkniv
17.40 – 18.25 Tullamore Tales
18.45 – 19.35 Cuttin’ Grass
20.00 – 21.00 Tankens Bager
21.20 – 22.05 Dot Band
22.25 – 13.15 Cattle in the Cane
23.45 – 01.30 Posten, Piloten og Pianisten
 + Løven, Kim & Hulken 
 
Søndag d. 16. februar 2014  
10.00 – 10.45 Lone Wernblad og Peter Wemö 
11.00 – 11.45 Kjerstner Band 
12.00 – 12.45 Becky Boo	
	

Program - CaféScenen 2014
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Wånsda (DK)

Wånsda startede i 2003 som et ”køkkenbordsband”. Bandet består af et nogle garvede
herrer, nemlig Svend Erik Høedt Larsen også kendt fra Shamrock og Folk Friends, Olf 
Holm Mogensen også kendt fra Kviksand og Barkflis og Lyder Horsted som var med i 
A’Conto.Og så er der en dame med, Dorthe Kold. Når disse 4 ingredienser bliver pisket 
godt sammen, ender det i en rigtig lækkerbisken. 

Wånsda spiller folkemusik fra Irland, Skotland, USA og selvfølgelig også fra Danmark, 
alt sammen serveret med vestjysk lune og godt humør. Wånsda spiller for alle til alle 
mulige arrangementer, bryllup, fødselsdage, sportsfester, receptioner, cafeaften på 
plejehjem, pubber og et enkelt fængselsjob er det også blevet til. 
Wånsda synger de sjove sange, som bringer latteren frem, - de stille ballader for de 
mere eftertænksomme, de hurtige for de danselystne og de gode velkendte, som vi alle 
elsker at synge med på.

Booking: Svend Erik Larsen: 20329162, www.svenderiklarsen.dk
                   
     www.youtube.com/watch?v=lvtL8lgd_W4

Fredag d. 14. februar kl. 19.00

Dorthe Kold:   Vokal, percussion.
Olf Holm Mogensen: Vokal, guitar, bouzouki og fløjte.
Lyder Horsted: Vokal og bas.
Svend Erik Larsen:  Vokal, guitar. 
  bas og mundharpe. 
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Esben Kronborg (DK)

Esben Kronborg, som er pladeaktuel med Ep’en ‘Boats Leak’, hvorfra singlen ‘Too Many 
Times’ er blevet playlistet på P4, debuterede i 2011 med EP’en ‘Everything and That’, 
som genremæssigt lå i grænselandet mellem amerikansk folk og country. 
Denne gang har han med produceren og guitaristen Lars Skjærbæk, indspillet en 
ny række sange som kigger mere mod rocken samtidigt med, at det stadig er den 
amerikanske sangskrivertradition der dyrkes, med kunstnere som Ryan Adams og 
John Mayer som nogle af referencerne. 

Esben Kronborg er et spændende bekendtskab med en lang række koncerter på cv’et, 
det er blevet til koncerter på Spot, Samsø og Skagen Festival samt opvarmning for bl.a 
Kim Larsen, Tim Christensen og Mads Langer.

Booking: Jesper Løkke Rasmussen, tel. +45 71106747, www.art-music.dk 

              www.youtube.com/user/esbenkronborgmusik

Fredag d. 14. februar kl. 20.20

Esben Kronborg:  Vokal og guitar.
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Charlotte Mai Trio (DK)

Esbjergenseren Charlotte Mai Clausen er beviset på at ting tager tid. Gennem årene har 
hun optrådt med stor succes i vidt forskellige musikalske sammenhænge, men det er 
først nu at hun er klar til for alvor at vise, hvem hun er som personlig kunstner. Charlotte 
Mai Clausen har gennem årene altid skrevet dybt personlige digte og sangtekster, der 
er blottede for banaliteter, men som istedet er fulde af ømhed, nærvær og savn. På 
det sidste har hun indgået i et frugtbart samarbejde med bl.a. melodisnedkerne Jacob 
Elbæk og Lasse Frimodt, der gerne skulle resultere en i en cd indenfor et års tid.
Som sanger bevæger hun sig rundt i den melodiske del af Folk´ens landskab, men 
tag ikke fejl. Stemmemæssigt er hun fuldt påklædt til at kunne tage på udflugter med 
country, blues og jazz og hvad der ellers kan diskes op med, når kreative mennesker 
slår sig løs 
Charlotte Mai Clausen har taget tilløb i mange år, og nu er hun klar til indtage en fortjent 
plads mellem de allerbedste sangerinder herhjemme. 

Kontakt: Charlotte M. Clausen, tel. 30342293, charmai@sol.dk

              http://www.myspace.com/purerandomcharlottemai

Fredag d. 14. februar kl. 21.25

Charlotte Mai Clausen:   Vokal.
Jacob Elbæk jensen:   Kor og akk. guitar. 
Lasse Frimodt Christensen:  Kor, lapsteel, guitar, dobro og mandolin.
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Downtown Dynt (DK/IRL)

Irsk folkemusik i særklasse...
For Downtown Dynt blev 2013 året, hvor bandet kunne fejre deres 10 års jubilæum, samt 
deres første album udgivelse ”Downtown At Last”. Albummet udkom i februar måned. 
Albummet er blevet taget rigtig godt imod og bandet arbejder på at udgive et nyt album. 
2013 kulminerede med en 10 års jubilæums koncert sammen med Sønderborg Pipes 
And Drums og 10 års jubilæums koncert ved Bobbyfestival. Aldrig før har Downtown 
Dynt spillet så mange koncerter og fyldt så mange spillesteder på et år.   
På repetoiret gemmer der sig blandt andet - Molly Malone, Madam Im a Darling, Whisky 
in the Jar, Streets of London, Mothers Daughters Wives, Fields of Athernry, Loch 
Lomond, Wild Rover, Dirty Old Town og mange flere.
Downtown Dynt består af de 2 medlemmer, far og søn, John O’Driscoll og Brian 
O’Driscoll. Når de går på scenen kan man altid forvente god smittende underholdning 
og deres erfaring gennem mange år på diverse scener sammen ses tydeligt. De spiller 
begge af hjertens lyst og er gode til at få publikum med. Den irske folkemusik skinder 
igennem i deres repetoir, men der sniger sig også et skotsk, engelsk eller dansk nummer 
ind imellem. De kender historierne bag musikken godt og det ses og høres tydeligt at 
John er født og opvokset i Ireland og at Brian har det irske blod i sig.

     www.facebook.com/DowntownDynt
     www.youtube.com/downtowndynt 

Fredag d. 14. februar kl. 22.30

John O’Driscoll: Vokal, bouzouki, bodhran 
 og percussion.
Brian O’Driscoll: Vokal og guitar.
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Potters Jig (DK)

Fredag d. 14. februar kl. 23.45

Potters Jig ser frem til for fjerde gang i træk at skulle traktere med toner fra det 
”potterske” musik-univers til Strib Vinter Festival, hvor såvel publikum som arrangement 
er i særklasse. Set fra potternes verdenshjørne af, gør det bestemt ikke noget, hvis 
deltagelsen i Strib Vinter Festival med denne tredje gang bliver en tradition.
Repertoiret vil som de tidligere år også denne gang være med inspiration fra det 
irske, skotske og engelske. Folkemusiktraditionen er hjørnestenen i de musikalske 
udfoldelser, som vi selv stilmæssigt betegner som folk/rock. Egne og nye numre er 
kommet til, og i skrivende stund er nye ting ”sat over” i øvelokalet. Vi håber på kunne 
servere smagsprøver på nyhederne i Strib.
På lydsiden har vi ønsket lydtekniker Benny Henriksen velkommen i det ”potterske” 
miljø, hvor han i høj grad har bidraget til at få vore musikalske krydderier afstemte.

         www.pottersjig.dkNanni Lorenzen:  Vokal.
Anton Niebuhr:  Vokal, fløjter og bodhran.
Henrik Tranum:  Kor og guitar.
Jørgen Christensen:  Vokal, violin, mandolin 
  og mandola.
Jørgen Møller:  Kor og bas.
Christian Wetterstein: Kor, sækkepibe, bodhran
  og trommer. 
Lars Damkjær:  Vokal, harmonika 
  og keyboard.
Benny Henriksen:  Lyd.
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Perry Sjunger Cornelis och Annat (DK/S)

Perry Stenbäck har en stor kærlighed til sit hjemlands troubadourer, Cornelis Vreeswijk, 
Evert Taube m.fl, og hans fortolkninger af deres sange fremføres med stor respekt for 
originalmaterialet og med en sjælden nerve og autencitet. Men udover hjemlandet har 
Perry også et godt øje til Danmark og den danske sangskat, hvor han bl.a. har spillet 
sammen med Sebastian, Allan Olsen og Eran DD. 
Perrys entusiasme og instrumentale evner har ført ham rundt i Danmark og resten af 
verden som turnerende musiker, hvor han er særdeles anerkendt for sit unikke guitarspil 
og ikke mindst sit vindende væsen.
Perry Stenbäck er flere gange blevet nomineret ved Danish Music Awards og modtog 
en grammy i 2009 som årets instrumentalist, men han har også bevist, at han som 
sanger og fortolker har meget på hjerte.
Citat: ”Vi kender Perry Stenbäck som en overbevisende multiinstrumentalist”..... ”Som 
sanger viser han en indlevelse og følsomhed af den slags, som man kan ha’ eller ikke 
ha’, men som man ikke kan ha’, hvis man ikke har den … ” … skrev Alan Klitgaard efter 
en koncert på Musik over Præstø fjord.

     Booking: Christine Dueholm, tel. 20657999 - www.christinedueholm.dk

Lørdag d. 15. februar kl. 10.00

Perry Stenbäck:  Vokal og guitar.
Naja Storebjerg:  Kor og percussion.
Henrik Kunz:   Kontrabas.
Christine Dueholm:  Trommer og kor.
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Kieran McLaughlin (DK)

Dette bliver Kierans debut stående alene på scenen her på festivalen, med egne 
kompositioner og fortolkninger af sange fra kunstnere, der føles som årtiers lange 
venskaber. Sange der har betydet noget for sjælen og været trofaste følgesvende i et 
forsøg på at finde sig selv i musikken. Stærkt inspireret af amerikansk folkemusik, sine 
rødder solidt plantet i det irske, den forsvindende ungdom og en snert af indre ro. 

Akustisk guitar og tommelfinger på bas vil dominere lyden. Med længslen mod 
varmere himmelstrøg og vinden i det frithængende hår fra det nedrullede vindue 
i folkevognsrugbrødet, må solen meget gerne skinne på vores alles lille festival 
denne eftermiddag.

             

Lørdag d. 15. februar kl. 11.05

Kieran McLaughlin:  Vokal, guitar og akk. bas.
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Cathrine Berg Lassen (DK)

Cathrine Berg Lassen 16 år - født og opvokset i Strib.

Spiller klaver, guitar, og synger og fortolker egne og andres sange.
Har i løbet af det seneste år, spillet til diverse arrangementer, senest i december på 
Holckenhavn slot.

Selv siger Cathrine: Musikken er min store passion. Den bedste måde at udtrykke mig 
på, er igennem musikken.
Man kan ikke rigtig sætte en bestemt genre på det musik jeg spiller, da jeg har en meget 
bred musik smag, og ikke låser mig fast på en bestemt genre. Jeg spiller både nutidig 
pop, samt R&B og folkemusik, men med mine egne fortolkninger.

Kontakt og booking: Cathrine_lassen@hotmail.com

Lørdag d. 15. februar kl. 12.10

Cathrine Berg Lassen:  Vokal, piano og guitar.
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Tre i Takt (DK)

Har man stiftet bekedtskab med en trio med instrumenterne; violin, panfløjte, guitar 
samt trestemmig vokal, har man sandsynligvis oplevet Tre I Takt!  

Folkemusikken er den åbenlyse inspiration. Ønsket er at skabe et musikalsk fællesskab 
med publikum igennem fortolkning af sange og instrumentale numre. Enhver melodi har 
sin egen historie, og kunsten er at finde ind til kernen og den gode fortælling.

Tre i Takt ønsker at give dig en stemningsfuld musikalsk fortælling – direkte fra hjertet.

Booking: Mob. 28587888, nikolaj@forskov.dk

Lørdag d. 15. februar kl. 12.50

Tanja Kølle:  Vokal og guitar.
Nikolaj Forskov  Vokal og violin.
Henrik Vendelbo Vokal og panfløjte. 
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Jimmy Wisti Band (DK)

...en hatfuld sange fra Søhøjlandet og vidt omkring!

Du befinder dig selskab med sømænd og fodtudser, emigranter og vagabonder, 
samspilsramte spillemænd og grumme eller elskovssyge eventyrfigurer. Livserfaringer 
endevendes med dyb respekt for de uundgåelige, men hærdende knæk og prøvelser, 
alt imens venskabet og kærligheden til naturen er bestandigt til stede som modvægt til 
fortrædelighederne.
Sangbogen er levende, fordi sangene til stadighed skifter retning og kulør, og jævnligt 
kommer der nye iørefaldende skud på stammen. Snart hører du en lavmælt ballade med 
Jimmy og hans guitar og teksten på dansk. Snart vokser klangen med Stig, Anders og 
Stens instrumentale kommentarer og flerstemmige omkvæd. Smeden fra Ribe får nyt 
liv som sydstatssoldaten Danny the Drummer, når poesien holder rejsedag på engelsk. 
Og mens bandet skruer bissen på, går det derud af – på fantasien vinger og helt om til 
månens bagside…

Kontakt: Tlf. 20269118, jiw@jiw.dk (Jimmy).    www.jiw.dk

Lørdag d. 15. februar kl. 14.00

Jimmy Wistisen: Vokal, akustisk guitar og mundharpe.
Stig Nørregaard: Kor og keyboards.
Anders Aare:  Vokal, elguitar og bas.
Steen Raahauge: Percussion.
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Laura Mo (DK)

En fandenivoldsk, højenergisk trio, hvor Laura Mo’s danske lyrik og karakteristiske 
vokal er udgangspunktet og hvor musikken er en vanvittig blanding af 70-ernes 
engelske rhythm & blues revolutionister Dr. Feelgood, såvel som franske Edith Piaf og 
amerikanske White Stripes.
Alt er dog på dansk - tilsat clawhammer-banjo og punk-attitude!
På Nibe Festival 2013 udtalte mennesker blandt publikum blandt andet ”Det bedste jeg 
nogensinde har hørt”, ”Har aldrig oplevet noget lignende”, og ”Not even in America I’ve 
heard a voice like that”.

Laura Mo har udgivet albummet ”Alkymi” (2007, ArtPeople), samt ”Motel” (2012,
Eastwing/ArtPeople) – begge rost til skyerne af anmelderne.
I mellemtiden udgav hun niche-albummet ”1717” - hvor hun bl.a. samlede legendariske 
stemmer som Povl Dissing, Allan Olsen og Rasmus Lyberth på herrekor...!
Det tætteste man kommer på et vaskeægte musikalsk dansk roots/punk-crossover, 
med dansk lyrik i særklasse, samt musik og performance man ikke kan sidde stille til.
Laura Mo udkommer i 2014 med et nyt album.
                      www.lauramo.dk

Lørdag d. 15. februar kl. 15.30

Laura Mo:  Vokal, 5-strenget banjo, stortromme og guitar. 
Heinz Leicht:  Bas.
Kasper Westeraa: Guitar.
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Esben Langkniv (DK)

Esben Langkniv er en vaskeægte troubadour, som med sin guitar, sang og fortællinger 
har rejst landet tyndt. Han har ligeledes besøgt dansktalende i hele norden, Tyskland, 
Frankrig, Holland og USA. Esben har udsendt 6 cd’er, hovedsageligt med egne sange. 

Han har fået sit tilnavn Langkniv fra hans første cd som var en samlet musikalsk fortælling 
om den jyske røver Jens Langkniv. Hans seneste cd ”Hat & Briller” udkom i januar 2013. 
Som titlen antyder en meget munter plade, hvor flere af sangene hylder det gode øl. 
Esben Langkniv rammer både som sangskriver og performer den brede folkelighed, og 
gennem hele 2013 har sange fra hans seneste cd ligget på diverse hitlister landet over. 

Han lover at gøre hvad han kan, for at denne eftermiddag i Strib ender i … ja … 
Hat & Briller!
                       www.langkniv.dk

Lørdag d. 15. februar kl. 16.35

Esben Langkniv:  Vokal og guitar.
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Tullamore Tales (DK)

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

Bandets grundstamme udgøres af Hans Jørgen Jensen (banjo) og Jan Audun 
Rasmussen (irsk bouzouki, vokal, guitar). Duoen suppleres regelmæssigt af erfarne 
gæstemusikere, denne gang af Martin Seeberg (tinwhistle, bodhran), der har været en 
fast del af den danske folkemusiktradition i mange år (bl.a. Sorten Muld, Instinkt, Asynje 
og Virelai).
                       www.tullamoretales.dk

Lørdag d. 15. februar kl. 17.40

Hans Jørgen Jensen:   Banjo.
Jan Audun Rasmussen:  Irsk Bouzouki, vokal og guitar.
Martin Seeberg:  Tinwhistle, bodhran.
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Cuttin’ Grass (DK)

Selvom flere af medlemmerne har spillet Bluegrass-musik i mange år, er Cuttin’ Grass 
et forholdsvist nyt orkester på den danske Bluegrass scene. 
Bandet blev startet i 2011 af Jakob Emiliussen, guitarist og sanger, som gerne ville lave 
et band, der spillede rigtig traditionel bluegrass. 
Karakteristisk for Cuttin’ Grass er, at alle medlemmerne har en stor forkærlighed for den 
gode, traditionelle Bluegrass-musik, hvilket også genspejles i deres repertoire. 
Cuttin’ Grass bestræber sig på at komme så tæt på Bluegrass-musikkens oprindelige 
”High Lonesome Sound” som overhovedet muligt, f.eks. er stemmerne i kor og omkvæd 
ofte nøje arrangeret i ”close harmony” (trestemmig) sang.
Til gengæld indeholder de instrumentale soloer (”breaks”) ofte en del improvisationer. 
Mange af numrene spilles desuden i et hæsblæsende tempo.
For at styrke vokalen og samtidig være i stand til at høre hinanden bedst muligt, 
benyttes altid kun én sangmikrofon. Ligeledes, for at bevare så meget som muligt af 
den akustiske lyd, spilles de fleste af instrumenterne gennem mikrofoner.
            
Booking: Tel. 61365810, banjomo@gmail.com
               www.cuttingrass.com

Lørdag d. 15. februar kl. 18.45

John Mortensen: Mandolin og vokal.
Kim Gerling:  Dobro.
Finn Skov:  5-strenget banjo.
Jakob Emiliussen: Guitar og voka.
Palle Aabom:  Bas og vokal. 
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Tankens Bager (DK)

Bandet Tankens bager blev dannet i 2008 af fire musikere fra Fyn med fælles interesse 
for dansksproget musik. 

Besætningen i Tankens bager har erfaringer og inspirationer der spænder bredt fra 
hård rock over funk til pop og folkemusik. Stilmæssigt placerer de sig i den folkelige og 
poppede genre, med et strejf af melankoli og en tydelig reference til singer-song writer 
traditionen. Tankens bager blev i deres radio debut introduceret som ”poetisk pop”.

Musikken henvender sig til et bredt publikum med let, iørefaldende musik og med lidt 
kant og tekster med noget på hjertet

Tankens bager har spillet på mange mindre festivaler, spillesteder og byfester rundt i 
hele landet, Og vi glæder os til at spille for jer...

Kontakt: René Møller Dehnfjeld, Tlf.  28786664, Dehnfjeld@gmail.com

Lørdag d. 15. februar kl. 20.00

Claus Dencher: Guitar/vokal.                                                                                                          
Jesper Vang:  Bas/kor.                                                              
René Møller Dehnfjeld: Trommer/kor.
Mikkel Schacht-Petersen: Leadguitar/kor. 
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Dot Band (DK)

Vi er oprindelig 2 medlemmer i Dot band, Gert Jensen på bas/guitar og Dorthe Pedersen 
på vokal/ rytme guitar!
Vi kommer fra Vester Nebel , en lille by nær Kolding.
Vi har spillet sammen i ca. 5 år nu, hvor vi har været ude til forskellige anledninger, 
blandt andet bryllupper, fødselsdage, receptioner, pubber, telt fester osv.
Vores genre er meget blandet, men med en hel del country sange, som vi vil spille nogle 
af på CaféScenen! bla.a. nogle af john Fogerty’s numre!
Vi har også skrevet en del sange selv, med inspiration fra country/folk musikken, det 
er her vores 3. medlem Lars Brogaard kommer ind i billedet, som kommer fra Gesten 
ved Vejen. Lars er med os på bas. Lars og Gert har tidligere spillet sammen i andre 
sammenhænge!
Vi glæder os rigtig meget til at spille på festivalen, nu som trio og med vores egne 
sange, for første gang foran et publikum!

Kontakt: Dorthe pedersen, Tel. 50917543, dorthe.p1007@gmail.com
  Gert Jensen, Tel. 20276430, Gdjmusik1@gmail.com
  Find os på facebook: ”Dot band”

             

Lørdag d. 15. februar kl. 21.20

Gert Jensen:   Bas og guitar. 
Dorthe Pedersen:  Vokal og rytmeguitar.
Lars Brogaard:  Bas.
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Cattle in the Cane (DK)

Seks fynske musikere har fundet et varmt musikalsk fællesskab på trods af deres vidt 
forskellige rødder og mangeårige erfaring med henholdsvis klassisk og rytmisk musik.

Cattle in the Canes varemærke er kærligheden til bluegrass-musikken. Vægten er lagt 
på den gode melodi og den intense klare sound af de akustiske strengeinstrumenter: 
guitar, dobro, banjo, kontrabas, violin og mandolin.

Musikken spænder fra oldtimebluegrass temaer til egne nykomponerede sange der 
holder stilen.

Kontakt:  Søren Bøje, +45 21286176, musiksoeren@gmail.com

     www.youtube.com/watch?v=OrkqleufyxE
  

Lørdag d. 15. februar kl. 22.25

Søren Bøje:   Guitar og dobro.            
Niels Krogsbøll:   Guitar og banjo.               
Henrik Kold:   Violin og mandolin.
Rune Reffstrup:   Kontrabas/kor.         
Lone Hegelund Skytte:  Vokal.                  
Anders Senderovitz:   Perc. og kor.
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Posten, Piloten og Pianisten
+ Løven, Kim og Hulken (DK)

Posten, Piloten og Pianisten er en dynamisk og musikalsk trio, som fyrer den ene 
ørehænger af efter den anden.
Posten, alias Kim ”Krutte” Christensen,  slår på alt, der kan minde om en tromme!
Piloten, alias Ricko Hougaard sørger for trioens musikalske bund, han spiller en sublim 
5 strenget bas, og lægger desuden korstemme til de fleste af sangene.
Pianisten, Kåre Linnebjerg er trioens ”krumtap” idet han behersker samtlige af 
keybordets tangenter til hudløshed.

Trioen spiller til koncerter, samt diner og dans. Når der spilles til dans, kan dansegulvet 
ikke ses for bare fødder, men til dette års Strib Vinter Festival er stilen en lidt anden, 
idet Kåre spiller guitar, Kim medbringer bongotromme, og Ricko skifter bassen ud med 
guitar ind imellem. Denne konstellation kunne, til stor glæde for publikum, opleves til 
Faaborg FolkeFestival i 2013.     
At nævne hele repertoiret vil fylde flere sider, men kendetegnende for musikken er, at 
den leveres med energi og spille glæde.
På årets Strib Festival kombineres trioen med den ligeledes dynamiske - og højt elskede 
trio Løven, Kim og Hulken.

              

Lørdag d. 15. februar kl. 23.45

Kim Christensen:  Trommer og percussion.
Ricky Hougaard:  Bas og kor.
Kåre Linnebjerg:  Keyboard.
Jørgen Løve: Vokal og guitar.
Per Halken: Vokal, guitar, tinwhistle, 
 ukulele, mandolin, banjo
 mundharpe og, ved 
 højtidelige lejligheder,
 sågar sækkepibe. 

 

Booking:
Løven, Kim og Hulken: Jørgen Løve, 
tlf. 23413467/www.lovenkimoghulken.dk

Posten, Piloten og Pianisten: 
Kåre Linnebjerg:  kongkaare@ofir.dk eller
tlf. 24416739 
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Lone Wernblad og Peter Wemö (DK/S)

Lone Wernblad og Peter Wemö er gamle visevenner, og de har begge præget det 
nordiske visemiljø gennem mange år.

Lone er en sand multikunstner, både tegner/illustrator, sanger/sangskriver - og ikke 
mindst en varm og levende performer, som smitter med sin energi og sit humør.

Peter Wemö er én af nordens absolut ypperste kunstnere i visegenren, og han arbejder 
i lighed med Lone på mange fronter: Som visesanger, på teatret og ikke mindst som 
radiovært. Peter har nu også CD’en ”Nu” med egne viser og sange med sig i bagagen.

Vi ser frem til et spændende møde mellem disse to visekunstnere i Strib.

Booking: tlf:40815092, info@lonewernblad.dk

       www.lonewernblad.dk
       www.peterwemo.se

Søndag d. 16. februar kl. 10.00
Lone Wernblad:  Vokal og guitar.
Peter Wemö:  Vokal og guitar.
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Kjerstner Band (DK)

Kjertsner Band – Strib er et relativt nyt orkester, det har eksisteret i et års tid, i den 
nuværende sammensætning og er afløseren for Galleriorkesteret, hvor Aksel Kjertsner 
og Lisbeth Aare også var leverandør af musik og tekst. Galleriorkesteret var at høre på 
cafescenen for et par år siden.
Aksel Kjertsner har denne gang fået fire spændende musikere bag sig til at hjælpe 
med at fortolke hans musikalske fortællinger. Først og fremmest livsledsageren Lisbeth 
Aare – nu bedre kendt som en fremadstormende billedkunstner – der har en fortid i 
det pulveriserende århusmiljø i firserne og inden da i diverse spillemandsorkstre, her 
(og nu) med sin tværfløjte og saxofon og den skønne og særegne stemme. I nullerne 
var Lisbeth med i et århusiansk latinband. Som spritnyt medlem er bassisten Brian 
Marksusen fra Fredericia, der har (og det kan høres) en fortid i det musikalske punkmiljø. 
Erling Larsen, Gelsted på guitar og sang. Han er en vedblivende hippie, som elsker at 
tolke blandt andet Benny Holst – sidst han gjorde det, var i sommer i Neu Köln Berlin, 
hvor han duperede, og så på et sprog, som tyskerne ikke forstod ret meget af. Kjertsner 
Band havde debut som band i sommer i Berlin. Endelig og helt nyt er den dybtrutinerede 
og gamle pigtrådsmusiker Kent Stenstrup, Esbjerg kommet med i bandet fra Strib. Kent 
er også producer på Kjertsner Bands nye udspil.   

Booking: Tel. 22717206.               www.galleriasger.dk

Søndag d. 16. februar kl. 11.00

Aksel Kjerstner:  Vokal.
Lisbeth Aare:   Vokal, tværfløjte og saxofon.
Erling Larsen:   Vokal og guitar. 
Brian Markussen Bas.
Kent Stenstrup:  Vokal og guitar.

 



BeckyBoo (DK)

En duo bestående af den unge talentfulde singer/songwriter Jessica Barber og den 
erfarne guitarist Søren Bøje. Vi spiller egne meget personlige sange, for det meste 
skrevet af Jessica men også i fællesskab, sange med respekt for og inspiration i den 
amerikanske country og folkscene.

Med meget varieret spillestil på diverse guitarer og den smukke stemme, skulle man 
som lytter gerne befinde sig i et rum fuld af velvære og nerve.

Til lejligheden er besætningen udvidet med Rune Reffstrup på kontrabas.

Kontakt:  Tel. 21286176/22929097

     www.facebook.com/pages/BeckyBoo
     www.youtube.com/user/BeckyBooSongs
 

Jessica Barber: Vokal og guitar.
Søren Bøje: Vokal og guitar.
Rune Reffstrup Kontrabas.
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Søndag d. 16. februar kl. 12.00



Fredag d. 14. februar 2014 

19.00 – 20.00 Wånsda
20.20 – 21.05 Esben Kronborg
21.25 – 22.10 Charlotte Mai Trio
22.30 – 23.15 Downtown Dynt
23.45 – 01.30 Potters Jig
 
Lørdag d. 15. februar 2014 
10.00 – 10.45 Perry Sjunger Cornelis och Annat
11.05 – 11.50 Kieran McLaughlin
12.10 – 12.30 Cathrine Berg Lassen
12.50 – 13.40 Tre i Takt
14.00 – 15.00 Jimmy Wisti Band
15.30 – 16.15 Laura Mo
16.35 – 17.20 Esben Langkniv
17.40 – 18.25 Tullamore Tales
18.45 – 19.35 Cuttin’ Grass
20.00 – 21.00 Tankens Bager
21.20 – 22.05 Dot Band
22.25 – 13.15 Cattle in the Cane
23.45 – 01.30 Posten, Piloten og Pianisten
 + Løven, Kim & Hulken 
 
Søndag d. 16. februar 2014  
10.00 – 10.45 Lone Wernblad og Peter Wemö 
11.00 – 11.45 Kjerstner Band 
12.00 – 12.45 Becky Boo	

Program - CaféScenen 2014

FYLDT MED FYN


