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CaféScenen er Strib Vinter Festivals naturlige midtpunkt, og vi byder også i år velkommen til en 
hel weekend med gode musikoplevelser - fra fredag aften til søndag over middag! 
Det glæder os, at så mange har lyst til at spille på CaféScenen, og det har endnu en gang været 
svært at vælge. Vi kan med stolthed præsentere et afvekslende program, som spænder over 
mange forskellige genrer, og håber at festivalens gæster vil nyde det i fulde drag!

  På CaféScenen mødes hele Strib Vinter Festival...
  Vi glæder os til at se dig!

  Dorthe Kold
  Programansvarlig

Velkommen til CaféScenen 2017 ...
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Åbning af Strib Vinter Festival 2017
Strib Skoles Kor og Skoleband - Pia Raug

Når Strib Vinter Festival åbnes på Caféscenen er det en fast tradition, at Strib Skoles 
kor og skoleband optræder, og det er en stemningsfuld oplevelse både for børnene og 
for publikum.  

I år synger koret et par sange sammen med Pia Raug, som også holder åbningstalen.

Fredag d. 10. februar kl. 18.30
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Fredag d. 10. februar 2017 

18.30 – 19.00 Festivalåbning
19.45 – 20.30 De Vejle Spillemænd
21.00 – 21.45 Travelling Light
22.15 – 23.00 RUST
23.30 – 00.15 Ellie
00.40 – 01.30 Ceabhar
 
Lørdag d. 11. februar 2017 
10.00 – 10.30 Miss Dylmer
10.50 – 11.30 David og Rita
11.55 – 12.40 Hviid
13.10 – 13.55 Drones and Bellows
14.25 – 15.10 FAZE`N`MIR with FRIENDS
15.40 – 16.25 Walther
16.55 – 17.40 Wånsda
18.10 – 18.55 Dot Band
19.25 – 20.10 Braoinin
20.40 – 21.25 Dialekt
21.55 – 22.40 Frk. Steins
23.10 – 23.55 NORR
00.25 – 01.30 Charlotte Mai Band 
 
Søndag d. 12. februar 2017  
10.00 – 10.45 Claus Dencher 
11.00 – 11.45 MinMusik 
12.00 – 12.45 Anders Brønserud 
 

Program - CaféScenen 2017



De Vejle Spillemænd

Fredag d. 10. februar kl. 19.45

Regnar Larsen: Violin.
Ivan Arendttor: Violin.

Ulrik Nielsen: Mandolin, banjo mm.
Ole Bitsch: Sang og guitar.
Claus Moe: Ukulele.
Gert Bülov: Bas.
Erik Busk: Harmonika. 

De Vejle Spillemænd fortsætter traditionerne med spillemandsmusik i Vejleområdet. De 
spiller glad musik med mulighed for at få en svingom til en polka eller en vals. 

Ind imellem spiller de populære sange, som alle kan synge med på, og kan også 
supplere med fællessange fra Højskolesangbogen.

Orkestret har spillet sammen i mere end en menneskealder i forskellige sammenhænge, 
og optræder gerne i foreninger, på plejehjem eller til andre kulturelle arrangementer.
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Travelling Light

Fredag d. 10. februar kl. 21.00

Traveling Light er et firemandsorkester inden for folk- og countryrock-genrerne og spiller 
hovedsageligt originale sange, nogle gange krydret med et par mere eller mindre kendte 
sange af andre kunstnere. 
Traveling Light forsøger at skabe en easy-listening stemning i deres sange og når 
med deres brede repertoir ud til mange forskellige folk, med deres rammende og 
livsbekræftende tekster.

Bandet siger: ”Vi glæder os til at møde jer til Strib – Vi ses!!!”

Jesper Gloor: Guitar og sang. 
Hans Werner 
Roschnowski: Guitar, Mandolin, 
 slide og sang.
Jan Nissen: Kontrabas.
Lasse Kofoed: Trommer/Perc.

http://gloormusic.dk 
www.facebook.com/traveling.dk

Kontakt:
Jesper Gloor, tlf 2690 6370
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Ellie

Fredag d. 10. februar kl. 23.30

Morten Rune: Vokal og guitar.
Michel S. Boysen: Guitar, mandolin
 m.m. og sang.
Christian Pedersen: Bas og vokal.
Jonas Kardyb 
Nicolaisen:  Trommer og vokal.

Kontakt:
booking@elliemusic.dk eller
tlf. 28702233

”Ellie” er et nyt ungt dansk band med godt et halvt år på bagen. Bandet spiller 
selvkomponerede numre, som trækker tråde til genrer som americana, singer-
songwriter, folk, soul og indie. Selv om ingen af de fire musikere i ”Ellie” var født, da 
skelsættende kunstnere som for eksempel The Band og Neil Young begyndte at sætte 
deres markante præg på 1960’ernes og 1970’ernes musikalske landkort, er der et klart 
slægtskab både tekst- og lydmæssigt.
Efter en periode med intensiv sangskrivning i en kælder et sted på den midtjyske hede,  
er ”Ellie” i den klar til at give sit bidrag til nutidens danske musikscene.

RUST

Fredag d. 10. februar kl. 22.15

Jardén Schlesinger:   Guitar.
Inuk Lundblad-Hansen:  Bas.
Andreas Hjølund Birch Trompet.
Sebastian S. Nielsen:   Guitar, banjo,
  mundharpe
  og sang.

www.facebook.com/RustCountry

Bandet Rust optræder med selvskrevne sange af inspirationskilder i stil med Johnny 
Cash, Hank Williams og Bob Dylan. Med god erfaring fra både festivals og større scener 
på især Fyn, er Rust blevet vant til at levere et underholdende og solidt show uafhængigt 
af omstændighederne.
Selvom bandmedlemmernes rødder ligger andetsteds, har det lykkedes Rust at ligge 
mellem en blanding af nydannelse og til tider blandt de næsten stereotypiske rammer, 
hvilket giver en fornemmelse af at sidde på en bar i Amerikas sydstater.
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Miss Dylmer

Lørdag d. 11. februar kl. 10.00

Helena Dylmer: Sang og guitar.

Kontakt:
Helena Dylmer, tlf. 2175 0999

En musiker udtalte: ”Det er af flere grunde lidt distraherende at sidde og spille ved siden 
af dig Helena, og det skyldes bl.a., at jeg ikke kan lade være med at fokusere på alt det, 
din stemme kan og indeholder. Jeg tror det hænger sammen med, at din bevidsthed 
og dine følelser er så vågne og opmærksomme om det, der skal udtrykkes, når du 
synger, så vi, der lytter, får en stump direkte kontakt med din bevidsthed. Det kaldes 
kommunikation, (sagde den lille lommefilosof :-).”
På CaféScenen i år vil Helena give sin egen personlige fortolkning af Björn Afzelius 
sange på svensk fra hendes CD, ”Til jer to bortom bergen”.

Ceabhar

Fredag d. 10. februar kl. 00.40

Norrie McGregor: Sang, guitar,
 mandolin og
 bodhran
Rasmus Gollin: Fløjte, mandolin 
 og banjo.

Kontakt:
www.ceabhar.co/
Norrie McGregor, tlf. 5029 7562

Norrie McGregor stammer fra byen Greenock i det vestlige Skotland, men bor nu i 
Danmark, og har spillet keltisk folkemusik i mere end 40 år.
Rasmus Gollin fra Sorring ved Silkeborg bor nu i Århus, og har spillet folkemusik med 
glæde og overbevisning i ca. fem år.
Ceabhar spiller kun sjældent en sang uden først at fortælle historien om, hvor sangen 
stammer fra, og hvorfor de spiller den. De holder meget af publikums medvirken, og 
skaber med humor og spilleglæde en rigtig god stemning!
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David og Rita

Lørdag d. 11. februar kl. 10.50

David Davies: Sang og guitar.
Rita Grøn: Stradivarius sav.

Rita Grøn kommer fra en musikalsk familie, og hun startede med at spille på sav, da 
hun var ca. 18 år gammel. 
David Davies kommer fra kulminebyen Cwmfelinfach i South Wales og flyttede til 
Danmark i 1970. Han er kendt for sine mange optrædener på blandt andet Skagen 
Festival med sit ”David Davies Band”.
David og Rita mødtes første gang for mange år siden på Strib Vinter Festival, og har på 
det seneste fundet sammen om den fælles interesse for folk, blues og gospel.

Hviid

Lørdag d. 11. februar kl. 11.55

Louise Hviid: Sang og ukulele.
Jens Holgersen:  Kontrabas.

www.facebook.com/duoenhviid

Kontakt:
louisehviid@gmail.com
bassist@jensholgersen.dk

En stemme, en ukulele og en kontrabas udgør indiefolk-duoen ’Hviid’. 
En lille buket sange med musik og tekster af Louise Hviid. I alt sin enkelhed bakkes 
Louises sang og ukulele op af Jens Holgersen på kontrabas. ”Thats it!” Musikken 
inviterer lytteren ind i et ærligt og dragende univers som på en og samme tid rummer 
en hjemlig nordisk melankoli og en drømmende udlængsel mod fjernere kyster. 
Det særlige ved duoens lyd er spændvidden mellem den glasklare, lyse ukulele og den 
dybe kontrabas. Her skabes det særlige rum, hvor den sprøde, luftige stemme svæver 
frit imellem livsglæde og vemod. Duoen udgav i 2016 en cd med fem sange af Louise.



9

Drones and Bellows

Lørdag d. 11. februar kl. 13.10

Danmark og Skotland har altid været nære naboer. 
Tilbage i tiden før motorvejene, da det var havet der bragte folk sammen, var der en 
livlig trafik imellem Skotland og Danmark. Den danske salmeskriver Thomas Kingos 
far var en skotsk væver fra Crail på halvøen Fife. Bothwells tur til Danmark var ingen 
undtagelse.Thomas Riis skrev en bog med titlen Should auld Acquantance be forgot 
hvori han massivt beskriver den tætte kontakt imellem Skotland og Danmark før i tiden. 
Skotter har altid følt sig hjemme i Danmark og danskere har ofte følt det samme. 
Drones & Bellows følger dette slægtskab. En god cocktail af traditionel skotsk musik 
og melodier komponeret sidste år blandet på med skandinaviske harmonier og rytmer.

FAZE`N`MIR with FRIENDS

Lørdag d. 11. februar kl. 14.25

Mir Bredberg Weber:  Sang og piano.
Henrik Nybo:  Sang og guitar.
Brian Faber:  Bas.
Morten D. Nybo:  Trommer.

www.fazenmir.com
facebook.com/FAZENMIR-600757596753458

Mir Bredberg Weber, sanger, pianist og billedkunstner, er hjemvendt efter en længere 
årrække i USA.
Henrik ’Faze’ Nybo, sanger og guitarist, har i mange år været en aktiv del af den primært 
danske folk/blues scene. 
Den mandlige og kvindelige energi mødes i duoen FAZE’N’MIR.
Duoen har høstet anerkendelse for dens indholdsrige og tankevækkende univers, der 
trækker på nordisk, såvel som amerikansk tonesprog. På Strib Vinter Festival suppleres 
duoen med den kompetente rytmegruppe FRIENDS.

Jörgen Ehlers: Cello og kontrabas.
Anker Hintze: Percussion.
Halvor Bogh: Strengeinstrumenter 
 og harmonika.
Pamela Naylor: Pipes, fløjter og keyboard.
Thomas Nieder: Strengeinstrumenter 
 og harmonika.
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Walther

Lørdag d. 11. februar kl. 15.40

Walther:  Sang, guitar,
 stortromme og
 kazoo.
 
Walther modtog i maj 2015 musikprisen 
”Årets Helge”, indstiftet til minde om Helge 
Arildsø, mangeårig politisk og ikke mindst 
fagligt aktiv folkesanger fra Korsør.

www.facebook.com/ WaltherMusik

Walther (med det borgerlige navn Flemming Walther-Andersen og hjemsted Falster) 
er sanger, guitarist og ikke mindst sangskriver. Han lægger sig som sådan i traditionen 
Jan Toftlund-Benny Holst-Allan Olsen-Peter Sommer, men tag ikke fejl - han er helt sin 
egen. Der er tale om bidende lyrik og skarpe pointer, men serveret med mere end et 
glimt i øjet. Han siger selv: ”Jeg skriver fordi jeg kan, og kun om ting der rammer mig!”.
Han er ikke bange for at tage fat om problemstillinger, der via politiske holdninger, eller 
stemninger blandt ’folk og fæ’, skaber en unødvendig difference mennesker imellem. 
Lyrikken er dansk, og hans sceneoptræden varm, humoristisk og nærværende.

Wånsda

Lørdag d. 11. februar kl. 16.55

Dorthe Kold: Sang og perkussion.
Olf Holm Mogensen: Sang, guitar,
 bouzouki, fløjte.
Lyder Horsted: Bas og sang.
Svend Erik Larsen: Sang, guitar 
 og mundharpe.

Kontakt:
Svend Erik Larsen, tlf. 2032 9162

Wånsda startede i 2003 som et ”køkkenbordsband”. Bandet består af en flok garvede 
musikere, nemlig Svend Erik Høedt Larsen, også kendt fra Shamrock og Folk Friends, 
Olf Holm Mogensen, kendt fra Kviksand og Barkflis, Lyder Horsted og  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.
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Dot Band

Lørdag d. 11. februar kl. 18.10

Dorthe Pedersen: Sang og Guitar.
Gert Jensen: Guitar. 
Lars Brogaard: Bas, cajun og kor.

Kontakt:
Gert Jensen, tlf. 2027 6430
mail: gdjmusik1@gmail.com tlf. 

Dorthe Pedersen, 5091 7543 
mail: Dorthe.p1007@gmail.com

DOT-band er en trio, bosiddende i Syddanmark. De er inspireret af alt hvad der rører sig 
i folk-genrerne country, americana, pop rock etc. 

Musikken er deres fælles omdrejningspunkt, og med en blanding af fortrinsvis egne 
kompositioner og enkelte kopinumre af f.eks. John Fogerty får de pulsen op hos unge 
som gamle. DOT-bands musikstil er enkel, glad og positiv - det giver godt humør!
Velkommen tilbage til DOT-band.

Braoinin

Lørdag d. 11. februar kl. 19.25

Ida Wilno: Irsk harpe. 
Marie Høgh Grønhøj: Irske whistles. 
Marie Almlund: Keyboards, bas, 
 sang, kalimba. 
Carsten Rosenlund: Sang, whistles, 
 guitar, smallpipes.
Mikael E. Jensen: Bodhran, bones.

Kontakt: 
braoininband@gmail.com 
www.facebook.com/braoinin

Vi spiller musik fra Irland og Skotland, og supplerer indimellem med ny musik med 
afsæt i traditionen - oftest skrevet af gruppens arrangør Carsten Rosenlund. 
I vort repertoire kan der også findes enkelte numre fra andre keltiske områder, som 
Bretagne og Galicien. Vores særkende er et farverigt og afvekslende repertoire, der 
spænder fra livlig og kraftfuld dansemusik til drømmende, stemningsfulde melodier. Vore 
sange er et kapitel for sig, der rummer både stærke traditionelle- og nye spændende 
sange, fra ”singer/songwriter” repertoiret. Vores tone og personlige arrangementer giver 
os vores eget unikke lydbillede.



12

Dialekt

Lørdag d. 11. februar kl. 20.40

Helene Gerup :  Sang.
Henrik Laursen :  Bas.
Niels Møller :  Guitar og kor.
Oskar Waynes:  Trommer.

www.dialekt-musik.dk
www.facebook.com/Dialekt

Orkesteret Dialekt har efterhånden en del live-jobs på bagen. Dialekt har primært spillet 
i det sjællandske, dog med enkelte afstikkere til Jylland.
Bandet spiller eget materiale, som har rødder i en dansk teksttradition hvor man siger 
tingene som de er, og da vi har meget på hjerte, er to koncerter aldrig ens.
En ting vi dog holder fast i, er vores begejstring for den akustiske lyd, tilsat trommer og 
Henriks varme og pumpende Fender bas. Med Dialekt er der lagt op til en koncert med 
kærlig, kælen og kræsen musik i bedste folk’n roll stil.

Frk. Steins

Lørdag d. 11. februar kl. 21.55

Line Guldborg Stein: Sang.
Preben Lund: Piano.
Lasse Larsen: Guitar.
Jørn Becker: Bas.
Helle Holbech Sørensen: Trommer.

www.facebook.com/frk.steins

Frk. Steins er et Odenseansk band, der spiller egne numre med autentiske danske 
tekster. Musikstilen udfordrer poppens univers og bevæger sig på kanten af jazz og 
bossa. Tekst og musik er kendetegnet ved kontraster, og spænder fra det jordnære til 
det drømmende, fra det rastløse til det underfundige menneske. 

Teksterne leger med sproget og formår at forene følelser, ironi og det umiddelbare.
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NORR

Lørdag d. 11. februar kl. 23.10

Rikke Lundorff: Sang, guitar og keys.
Ida Anine Lundorff:  Sang og trommer.
Martine Madsen: Sang og guitar.

Norr har netop udgivet deres første EP.

www.facebook.com/norrmusic.dk

Norr er et dansk band, hvor 3 unge kvinder mødes i en mørk og melankolsk varme. De 
har rødder i folk-genren, men bevæger sig også under genrerne indie og pop.
Livets ubarmhjertigheder fylder i det tragiske tekstunivers, skabt af autentiske 
hændelser, tæt forbundet til søstrene Ida og Rikke Lundorffs virkelighed.

Sammen med tredje medlem, Martine Madsen, bliver unikke vokalharmonier skabt og 
kombineret med en fængende instrumentering. Samspillet skaber intensitet og nærhed 
i musikken.
 

Charlotte Mai Band

Lørdag d. 11. februar kl. 00.25

Charlotte Mai: Sang.
Mads Anderskouv:  El- og akk. guitar.
Ole Kofoed Elguitar.
Lars Fischer: Mandolin og violin.
Jesper Bo Nielsen:  Trommer.
Boris Søborg Jensen: Keyboard og kor.

www.facebook.com/
Charlotte-Mai-Band-153094381471748

Esbjergenseren Charlotte Mai har gennem årene optrådt med stor succes i vidt 
forskellige musikalske sammenhænge, hun 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 
en flok dygtige musikere fra både Esbjerg og København. 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 tage på udflugter med country, blues og jazz og hvad der ellers 
kan diskes op med, når kreative mennesker slår sig løs. Der er lagt op til en spændende 
og indlevende koncert oplevelse med dette band.
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Claus Dencher

Søndag d. 12. februar kl. 10.00

Claus Dencher: Sang, guitar og mundharpe.

www.facebook.com/
Tankens-Bager-179878572055234

Claus Dencher skriver hovedsagligt sine sange på dansk, selv om der på det seneste 
også er dukket nogle få engelsksprogede tekster op. Sangene åbner med et strejf af 
melankoli og en tydelig reference til singer-songwriter traditionen, op for et varmt tekst- 
og lydunivers, som spænder bredt fra folkemusik over blues til pop.
I radiodebuten på P4 blev musikken introduceret som ”poetisk pop”.
Claus Dencher har spillet på både små og store festivaler, og er sammen med sit band 
”Tankens Bager”, blevet et fast indslag på Aarø-kuller, Grundfør Festivalen og Havne-
kultur Festivallen i Odense. Strib Vinter Festival og Skagen Festival har også været 
besøgt. Når Claus Dencher spiller solokoncert med sin akustiske guitar, kommer de fine 
træk i sang og tekster endnu mere til deres ret.

MinMusik

Søndag d. 12. februar kl. 11.00

Jytte Smith: Sang og guitar.
Jens Stein Sang og bas.
Kim Winther: Sang, violin og Cajun.

”MinMusik” er navnet på et folkband, der fortolker egne danske sangtekster og musik 
fra hverdagen.
Bandets medlemmer er tidligere musikere fra bla. ”Skonrog”, der i 2004 udgav CD’en 
”Weadke tar”.
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Anders Brønserud

Søndag d. 12. februar kl. 12.00

Anders Brønserud: Sang og guitar.

Oplev ”Brønserud & Jensen” på YouTube:

www.youtube.com/watch?v=so0zwAMeL-Y
www.youtube.com/watch?v=NeMPhk50-DQ

Anders Brønserud er sangskriver, sanger og guitarist, og spiller til dagligt i trioen 
”Brønserud & Jensen”, som har eksisteret siden 2003. 
Gruppen har base i Middelfart og spiller eget dansksproget materiale i singer/songwriter 
tradition, med vægt på den gode - og ofte skæve - tekst.  

I 2016 udkom trioens tredje album. Sangene på “Køre-CD” udvider det støt voksende 
repertoire af egne sange, som finder genklang hos et nysgerrigt publikum.

På CaféScenen kan du opleve Anders Brønserud solo. 

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!



Program - CaféScenen 2017

FYLDT MED FYN

Fredag d. 10. februar 2017 

18.30 – 19.00 Festivalåbning
19.45 – 20.30 De Vejle Spillemænd
21.00 – 21.45 Travelling Light
22.15 – 23.00 RUST
23.30 – 00.15 Ellie
00.40 – 01.30 Ceabhar
 
Lørdag d. 11. februar 2017 
10.00 – 10.30 Miss Dylmer
10.50 – 11.30 David og Rita
11.55 – 12.40 Hviid
13.10 – 13.55 Drones and Bellows
14.25 – 15.10 FAZE`N`MIR with FRIENDS
15.40 – 16.25 Walther
16.55 – 17.40 Wånsda
18.10 – 18.55 Dot Band
19.25 – 20.10 Braoinin
20.40 – 21.25 Dialekt
21.55 – 22.40 Frk. Steins
23.10 – 23.55 NORR
00.25 – 01.30 Charlotte Mai Band 
 
Søndag d. 12. februar 2017  
10.00 – 10.45 Claus Dencher 
11.00 – 11.45 MinMusik 
12.00 – 12.45 Anders Brønserud


