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Endnu en gang byder vi velkommen til en hel weekend med gode musikoplevelser - fra fredag 
aften til søndag over middag! Også i år repræsenterer programmet mange genrer, og du møder 
såvel nye og uprøvede kunstnere som gamle, garvede veteraner.
Rigtig mange solister og bands har sendt os deres materiale, og det glæder os, at så mange har 
lyst til at spille på Café Scenen. Selv om at det har været svært at vælge, er jeg endnu en gang 
stolt af at kunne præsentere resultatet i form af dette program - nyd det!

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

  Dorthe Kold
  Programansvarlig

Hjertelig velkommen til CaféScenen ...
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Åbning af Strib Vinter Festival 2016
Strib Skoles Kor og Skoleband - Ole Bregenborg

Det er en fast tradition, at Strib Skoles kor og skoleband medvirker ved åbningen af 
årets Strib Vinter Festival. Strib Skole har en stor tradition med skolekor, og det er en 
stemningsfuld oplevelse både for børnene og for publikum.
I år vil koret synge et par sange sammen med Ole Bregenborg, der senere er på scenen 
med Bregenborg Band.  Ole Bregenborg er en kendt skikkelse på Strib Vinter Festival, 
hvor han har ansvaret for salg af CD-er. Åbningstalen holdes af Kulturredaktør på Fyens 
Stiftstidende Lene Kryger.
       
    www.strib-skole.dk www.bregenborgband.dk

Fredag d. 12. feb. kl.18.30
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Fredag d. 12. februar 2016 

18.30 – 19.00 Festivalåbning
19.15 – 20.00 Downtown Dynt
20.30 – 21.15 Tine Mynster
21.45 – 22.30 Maltekpressen
23.00 – 23.45 Harpin’ Wolf & The Black Sheep 
00.15 – 01.30 Heartlands
 
Lørdag d. 13. februar 2016 
10.00 – 10.45 Blue Holger D
11.05 – 11.45 Niss Stricker
12.10 – 12.55 Von Brebers Lydkilder
13.20 – 14.05 Vestjysk Folk Fighters
14.30 – 15.10 Select Captain
15.30 – 16.10 Marc Facchini
16.40 – 17.30 Passengers Only
18.00 – 18.45 Ronald Mossom Band
19.15 – 20.00 Elijah Bluegrass Band
20.30 – 21.15 Upstate Collective
21.45 – 22.30 Potters Jig
23.00 – 23.45 Diva De Luxe
00.15 – 01.30 The Raggedy Ann’s 
 
Søndag d. 14. februar 2016  
10.00 – 10.45 Blue Trinity 
11.00 – 11.45 Anders Andersen 
12.00 – 12.45 In Bed Before Midnight 
 

Program - CaféScenen 2016



Downtown Dynt

Fredag d. 12. februar kl. 19.15

John O’Driscoll: Sang, Bouzouki, 
 Bodhran og  perc.
Brian O’Driscoll: Sang og Guitar. 
 
www.downtowndynt.dk

Downtown Dynt har eksisteret siden 2003 og i februar 2016 udkommer deres andet 
album Downtown Again. Bandet 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 skinner igennem i deres program, 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 Irland og at Brian har det irske blod i sig.  
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Tine Mynster - “Hjerteland”

Fredag d. 12. februar kl. 20.30

Hvor går man hen når modet bakker? – dette spørgsmål var begyndelsen til en række 
helt nye sange om livet som voksen. Hudløst ærligt synger og fortæller Tine om mange 
af livets facetter – både de lykkelige, de håbefulde, de spørgende og de sorgfulde.
”Hjerteland” handler om at turde leve livet, og om at turde tage de vigtige samtaler 
med dem vi holder af. Sangene til koncerten kan være med til at sætte tankerne i 
gang, og kombinationen mellem disse nyskrevne sange og gamle kendte salmer sætter 
menneskelivet i relief. BT gav ”Hjerteland” fem ud af seks stjerner og kaldte den en 
”smuk hyldest til hverdagen”, ”helstøbt” og ”smuk og velkomponeret”.

Tine Mynster: Sang og diverse
 instrumenter.
Johannes Mynster: Sang og guitar.

www.tinemynster.dk
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Harpin’  Wolf & The Black Sheep

Fredag d. 12. februar kl. 23.00

Claus Trohl: Sang og Mundharpe.
Niels Pedersen: Guitar.
Michael Larsen: Trommer og perc.
Claus Mortensen: Bas.

www.regli.dk

We’re gonna rock away your blues...

Harpin’ Wolf & The Black Sheep er et 4-mands orkester fra Odense, der spiller 
Rhythm and Blues med sjæl og nerve, og leverer et liveshow der involverer publikum i 
musikoplevelsen. Den blå tråd og musikalske inspiration kommer bl.a. fra John Mayall, 
Peter Green, Paul Lamb & The King Snakes, Muddy Waters, Little Walter, Albert King 
og mange flere. Fra en spæd start i en garage i Odense i 2003, blev bandet komplet 
med trommeslager Michael Larsen i 2006. Siden har ”Harpin’ Wolf” med sin mundharpe, 
vokal og det sejt swingende band, The Black Sheep, hjemsøgt værtshuse, spillesteder 
og festivaler med et tight og veloplagt show, som nu kan opleves i Strib.

Maltekspressen

Fredag d. 12. februar kl. 21.45

Jan Dehlholm: Violin og vokal.
John Bjerre:    Violin, mandolin, 
 percusion og vokal.
Poul Mogensen: Violin og harmonika.
Aage Grønberg: Guitar og mandola.
Søren Bosen: Bas og saxofon.
Einar Westberg: Lyd.

www.maltekspressen.dk

Maltekspressens muntre spillemandsmusik har nu i 20 år fået publikum til at klappe 
samt springe op af stolene for at danse og synge.
Der er nemlig gang i den, hvad enten gruppen spiller de traditionelle danske 
spillemandsmelodier eller bevæger sig uden for landets grænser og kaster sig over 
folkemusik fra resten af Norden eller for den sags skyld andre kontinenter. 
For eksempel har Maltekspressen været en tur omkring Grønland for at hente inspiration 
til sin festlige og livsglade musik, som absolut ikke har noget med hverken halm i 
træskoene eller kvasthuer at gøre. Velkommen til et godt gensyn med Maltekspressen!
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Blue Holger D(uo)

Lørdag d. 13. februar kl. 10.00

Jan Schønemann: Sang og guitar.
Ole Dorf: Sang og bas.

www.sandpoesi.dk

Blue Holger D(uo) består af de to garvede musikere Jan Schønemann (kendt fra 
Captain Crawfish, Rockspot, 3xPoul og Tove Taktfast.) og Ole Dorf (kendt fra talløse 
sammenhænge bl.a. Tolouse Blues Band). 
Repertoiret er sange med danske tekster af Jan Schønemann. De handler blandt 
andet om  opvækst og ungdommens oplevelser i DSB-byen Nyborg. Om togene og om 
statsfængslet. Man får også nogle morsomme annekdoter om spejderture og kærester,
der tager væk med spøgelsesagtige tog, og om de første musikoplevelser.
Velkommen til en lørdag formiddag med gode historier og poesi - tilsat skønne toner...

Heartlands

Fredag d. 12. februar kl. 24.00

Brian O’Driscoll: Vokal og guitar.
Dina Lou: Vocal og guitar,
 mandolin og
 percussion.
Jesper Gloor: Vokal, guitar, 
 og fløjte.
Hlynur Svan Rúnarsson: Trommer, Perc.
 og vokal.
Allan Frost Jessing: Banjo, keys og
 harmonika
Jan Nissen: Kontrabas.

www.facebook.com/HeartlandsDK

Heartlands er et 6 mand stort orkester med rødder i hele verden, bosiddende i 
Syddanmark. De er inspireret af alt hvad der rører sig i alle folk-genrer: Bluegrass, 
americana, country, keltisk folk etc. Bandets medlemmer har rødder i Danmark, Island, 
Schweiz, Canada og Irland. Tønder Festivalen har en stor plads i deres hjerter og deres 
budskab er klart: Sammenhold uanset nationalitet, køn og tradition. Musikken er deres 
hjerteblod, og med banjo, mandolin, kontrabas, harmonika, trommer og selvfølgelig 
guitar får de pulsen op hos unge som gamle. Frem for alt elsker de musikken, 
fællesskabet, kærligheden og det gode humør! Velkommen tilbage til Heartlands!
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Niss Stricker

Lørdag d. 13. februar kl. 11.05

Niss Stricker: Sang og harpe.

www.nissstricker.dk

Historiefortæller og harpenist, Niss Stricker tager publikum med på en rejse ind i 
det sjælens eventyrland, hvor håbet vokser som en slyngplante mellem svundne 
tiders sagn og fortællinger. I 2014 udkom Niss Strickers seneste album Tinsoldatens 
Rejsesang, et overflødighedshorn af eklektiske sange i fortællende stil. Albummet tager 
lytteren med sig til et sagnland, hvor Salome danser så hovederne flyver og den lille 
pige med svovlstikkerne endelig er kommet ind i varmen. Niss Strickers musik befinder 
sig i spændingsfeltet mellem visesang og historiefortælling. Alle trådene samles i en 
overbevisning om, at forskellighed ikke er et fy-ord, men et mantra.

Von Brebers Lydkilder

Lørdag d. 13. februar kl. 12.10

Niels Ørts Ottosen: Sang, guitar og
 harmonika.
George Sorenson: Sang og mandolin.
Mikkel S. Møller:  Sang, trommer 
 og kontrabas.

Von Brebers Lydkilder består af spillemænd, der har det ene ben plantet i nordisk og 
irsk spillemandsmusik, og det andet i et mere dramatisk, men også legende univers 
med plads til gadedrengeløb og fængende omkvæd. 
Teksterne i deres nye danske sange handler om mennesker der vil, og om dem der ikke 
vil. Det er fortællinger med store ord og hverdagssnak. 
Musikken blander den instrumentale tradition med iørefaldende sangskrivning, inspireret 
af blandt andre Evert Taube, Søren Kragh-Jacobsen og Paul Simon.

  

 
 
 
 
 

Von Brebers 
LYDkilder 

 
 

                                                     
              Niels Ørts OTTosen       Mikkel S. Møller       George Sorenson 
            Harmonika/Guitar        Trommer/Kontrabas        Mandolin 
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Vestjysk Folk Fighters

Lørdag d. 13. februar kl. 13.20

Jens K. Andersen:  Sang og guitar.
Ole K. Birch: Sang, guitar og bas.
Conni Jensen: Sang og tin whistle.
Keld ”Graver” Nielsen: Sang, Mandolin,
 og tenor Mandola.

Vestjysk Folk Fighters er en nystartet gruppe som brænder for skotsk, irsk og dansk 
folkemusik. De beskriver sig selv som fire halvgamle ”tosser” som har fundet sammen i 
den fælles interesse at synge og spille.
I 2014 besluttede Ole, Conni og Jens sig for at starte et nyt band op, og blev enige om 
også at invitere Keld med. På den måde er Vestjysk Folk Fighters blevet til…
Alle medlemmerne har spillet i mange år, og kendes blandt andet fra The Gravediggers, 
Tre Strenge Drenge, Almost Laika Band og Ribe Spillemandslaug.

Select Captain

Lørdag d. 13. februar kl. 14.30

Kristian Gaarskjær: Sang og guitar.

www.selectcaptain.com

Select Captain er synonym med sanger og guitarist Kristian Gaarskjær, som udgav 
sit debutalbum ’The Fear and The Lights’ i september 2014. Med en forkærlighed for 
50’ernes beatpoeter og et musikalsk afsæt i den amerikanske sangskrivertradition, tager 
Kaptajnen lytteren med på et roadtrip gennem et fængende og skrøbeligt musikalsk 
univers. Her er den akustiske guitar og den gode melodi i centrum, mens mandolin, 
klaver og ambiente lydflader er brugt som krydderi. Der er åbne vidder, øde landeveje, 
tabte drømme og lukkede døre i lydsporet der trækker på inspirationskilder som Johnny 
Cash, Neil Young, Springsteen og Ennio Morricone. 
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Marc Facchini

Lørdag d. 13. februar kl. 15.30

Marc Facchini:  Vokal og guitar.

Modtager af ”Årets Helge 2015”

www.facebook.com/marcfacchinissange

Marc Facchini er vokset op i en omrejsende teaterfamilie og har de sidste 8 år levet 
musikerlivet med flere fantastiske oplevelser til følge, herunder to koncerter på Roskilde
Festival og mere end 170 koncerter i ind- og udland. Tidligere har han stået i front for 
blandt andre Mescalin Baby og Mother Lewinsky.
Sangene handler primært om at vi allesammen snart skal dø og hvordan vi kan bruge 
den viden til at blive bedre mennesker. Der er også sange om kærlighed og om politk 
og om alt muligt andet. I 2015 udgav han sit første fuldlængde-album ”Vidunderlige 
drømme”, og modtog samme år Helge Arildsøs mindepris ”Årets Helge”.

Passengers Only

Lørdag d. 13. februar kl. 16.40

Emil Thornfelt: Trommer. 
Larle D. Pedersen: Bas. 
Karlos Armes: Sang og keyboard. 
Bobby A. Aboudou: Perc.
Hans Thygesen: Lead guitar.
Per Thomas Jensen: Trompet. 
Eddie Mochia: Sang og saxofon. 

”Passengers Only” lader sig inspirere af deres personlige og musikalske baggrunde 
såvel, inspiration fra Togo, England, Ghana og Danmark, dette indbyder naturligvis til at 
benytte sig af muligheden for at inkludere elementer af reggae, jazz-blues, soul m.m., 
når de nuancerer deres fortællinger. De vælger udtrykket fortællinger fordi vokalt er de 
alsidige, idet de har elementer af poetry slam/rap som pirrer lytterens krop, giver stof til 
eftertanke og leverer hvad komponisterne har på hjertet. 
Stilarten kalder de selv for ”Reggazz”.
 ”Passengers Only” spiller egne kompositioner. Musikerne bor på Fyn og indgår i flere 
musikalske sammenhænge på Odenses kulturscene.
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Ronald Mossom Band

Lørdag d. 13. februar kl. 18.00

Ronald Mossom: Sang og Guitar.
Asger Hermann: Kontrabas og elbas. 
Carsten H. Jensen: Trommer.
Hans Werner 
Roschnowski: Mandolin, guitar,
 lap-steel og sang.

www.mossom.dk

Vi er Ronald Mossom Band og spiller hvad vi selv vil kalde selvskrevne og Americana.
Orkesteret er bygget op omkring guitaristen Ronald Mossom som har en fortid i det 
sønderjyske “Def Cisum”, et band der var særlig aktive fra ’70 – ’74 med bl. a. Per Nielsen 
(trompet) og Totte Andersen (guitar). Ronald spiller i dag næsten kun på akustisk guitar 
og i “open tunings”, hvilket han har gjort til sit speciale. Han er derfor inspireret af Joni 
Mitchell og af de engelske folkguitarister. Ud over de selvkomponerede sange fortolker 
R.M. Band også sange af Jackson Browne, Little Feet, John Hiatt og Bob Dylan.

Elijah Bluegrass Band

Lørdag d. 13. februar kl. 19.15

Kieran Mclaughlin: Sang og guitar.
Mads K. Hovgaard:  Mandolin, banjo 
 og sang.
Pia Nygaard: Violin og sang.

En ny trio på den danske scene, med masser af power og gode gamle irske og 
amerikanske sange. De spiller et godt mix af bluegrass og irsk folkemusik, med en lille 
snert af nordisk klang. Kieran er mest kendt i den irske musikverden hvor han i de sidste 
11 år har spillet med Denis McLaughlin og gruppen Shamrock. Mads har bevæget sig 
rigtig meget i bluegrassverdenen, også en del i den irske og man finder ham i bands 
som Rioa Grande, Dana Bluegrass Band og Happy River Band. Pia er mest kendt i den 
nordiske folkemusik verden, hun har dog også bevæget sig det irske. Pia spiller i bands 
som Norrøn, Intsåring og med Denis McLaughlin.
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Upstate Collective

Lørdag d. 13. februar kl. 20.30

Katrine Schmidt: Sang.
Mikkel Andersen:  Guitar. 
Steffen F. Thomsen: Guitar. 
Mark Kühn: Kontrabas.
Jonas Nicholaisen: Trommer.
Stine Flyvholm  Kor.
Ingrid B. Halle: Kor. 

www.facebook.com/uptatecollective

”Det er sjældent at høre et ungt band med lyst til at lave ”hand made music”. Når de 
samtidigt gør det musikalsk, stilsikkert og velspillet er det en fornøjelse”. (HP. Lange)
Omdrejningspunktet i Upstate Collective er de to sangskrivere Katrine Schmidt (Vokal) 
og Mikkel Andersen (Guitar). Musikken tager udgangspunkt i Folk og Blues-genren 
men bliver ofte krydret med elementer fra Roots, Country og Rock som tilsammen giver 
bandet deres unikke lyd. 
Med på scenen er Steffen Frithjof Thomsen (Guitar), Mark Kühn (Kontrabas), Jonas 
Nicholaisen (Trommer), Stine Flyvholm (Kor), Ingrid B. Halle (Kor). 

Potters Jig

Lørdag d. 13. februar kl. 21.45

Nanni Lorenzen: Sang.
Anton Niebuhr: Sang, fløjter og
 bodhran.
Henrik Tranum: Kor og guitar.
Jørgen Christensen: Sang, violin,
 mandolin og
 mandola.
Jørgen Møller: Kor og bas.
Christian Wetterstein: Sækkepibe,
 bodhran mm.  
Lars Damkjær: Sang, harmonika 
 og keyboard.
www.pottersjig.dk

Potters Jig henter deres musikalske inspiration fra det irske, skotske og engelske. 
Folkemusiktraditionen er hjørnestenen, men generelt kendetegner vi musikstilen 
som folk/rock. Humor og livsglæde er bærende elementer i den musikalske lim, der 
binder bandets medlemmer sammen. Elementer, der skinner igennem i både musik og 
liveoptræden. Og vi holder meget af at komme ud og optræde live med vores musik.
Gruppen fik sin opstart i 1977, hvor vi spillede dansk folkemusik. I midten af firserne 
blev stilen lagt om til folkrock, og vore første navne ”Go´Jawten” og ”Antons Lydpotter” 
blev til Potters Jig.
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Diva de Luxe

Lørdag d. 13. februar kl. 23.00

Susanne Gryholt: Sang.
Bo Monrad: Sang, bas og 
 mundharpe.
Rene Dam: Trommer.
Hans Thygesen: Guitar.

Med nerve og intensitet fortolker bandet en håndfuld americana, blues og ballader, og 
sender publikum afsted på tur, i de gamle mestres univers.

Det bliver varmt, swingende og intenst, når dette Odense-baserede band går på scenen 
på Strib Vintervestival ... velkommen!
 

The Raggedy Ann’s

Lørdag d. 13. februar kl. 00.15

Stine Flyvholm: Sang og mandolin.
Katrine Schmidt:  Sang.
Anders Duus: Guitar.
Steffen Thomsen:  Guitar.
Mark Kühn: Kontrabas.

The Raggedy Ann´s har sine rødder i det nordjyske, hvor bandets medlemmer i 
sommeren 2015, fandt sammen om den fælles kærlighed for akustisk og intens musik. 
Trods de er bosidende i Aalborg, henter bandet sin inspiration fra den amerikanske 
bluegrass, blues- og folkscene.
Kvintetten fortolker med stor indlevelse de energiske bluegrass-numre og melankolske 
folk historier som genren traditionelt byder på. 

Trods bandets korte levetid har de allerede i 2015 bl.a. spillet på Den Blå Festival i 
Aalborg og Horsens Blues Festival.
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Blue Trinity

Søndag d. 14. februar kl. 10.00

Annika Janice Kierkegaard 
Linnea Møller Christensen 
Mette Brun Christensen

Vi hedder Annika, Linnea og Mette og har spillet sammen siden vi mødte hinanden på 
musiklinjen i 3.g på Slagelse Gymnasium.
Vi spiller både vores egne numre og coverversioner af andre, som f.eks. Dolly Parton, 
Mumford and Sons, Jack Johnson osv. 

Anders Andersen

Søndag d. 14. februar kl. 11.00

Anders Andersen: Sang og harmonika.

Pludselig pibler en frisk kilde op af jorden i Svendborg, hvor den musikalske udgave af 
Bonderøven – Anders Andersen har fundet en original vinkel på dansk sangskrivning. 
Med udspring i folk/roots genren flyder musikken let og ubesværet ud i det store hav 
af pop- og rockmusik, hvor spilleglæden slår benene væk under publikum. Anders er 
sprunget i på dybt vand, og med titler som Skibet går ned, Havet er fuld af fisk og Som 
en sten smidt i vandet er der lagt op til en rejse på oceanerne.



15

In Bed Before Midnight

Søndag d. 14. februar kl. 12.00

Kurt Conradsen: Sang, guitar, bas,
 og percussion.
Malene Meldgaard: Sang og  perc.
Scott Hoag: Guitar & bas. 

Medlemmerne i ”In Bed Before Midnight” fandt sammen i fælles interesse for den 
amerikansk/europæisk inspirerede folkemusik - og at de brænder for det kan tydeligt 
høres, idet deres umiddelbare glæde over musikken på fornem vis forenes med den 
erfaring, de alle tre er i besiddelse af.
Malene skriver sange med lyrisk og melodisk sans, og de er omdrejningspunktet 
sammen med udvalgte covernumre, der klæder hendes klangfulde stemme, som hun 
bruger med indlevelse og autenticitet. Temaerne er mange, fra manden på bænken, 
over mønsterbryderen, skilsmissebarnet og til kærlighedssange med kant. 

Hele festivalen mødes på CaféScenen...
Hygge, gamle og nye venner, god musik, pause fra hallerne, morgenmad, pølser, kolde 
øl, en lille lur sidst på aftenen, nervøse debutanter, lyrik af høj klasse, nye og gamle 
kærester og meget, meget andet.

CaféScenen på Strib Vinter Festival er i årenes løb blevet til en institution. Nogle bruger 
rigtig meget tid her ved cafébordene, og nyder musikken, stemningen - som vore irske 
venner ville have sagt det: “The craic”.

Musikere fra hele landet sørger for underholdning fra scenen, og festivalmedhjælpere 
sørger for at boderne bugner af mad og drikke; lydmanden har et par travle dage med 
opstilling af lyd til af nye bands hver time - der er mange, der yder en stor indsats...

CaféScenen summer af liv og musik fra tidlig morgen til sen aften 

– med andre ord: Rigtig festivalstemning!
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