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Åbning af Strib Vinter Festival 2018

Strib Skoles kor og orkester - Dorthe Kold og Svend Erik Larsen

Traditionen tro er det Strib Skoles kor, som åbner Strib Vinter Festival. Hvert år varmer
det om hjertet, når børnene og de unge mennesker træder op på CaféScenen med store
smil og lys i øjnene, og synger alt hvad de har lært, så ved man at Vinter Festivalen
er i gang. Koret ledes altid med stort engagement af Birte Brændgaard og Lise Evalyn
Larsen, som til dagligt er lærere på Strib Skole.
På dette års festival synger skolekoret et par sange sammen med Svend Erik Larsen
og Dorthe Kold.
Åbningstalen holdes af formanden for Skagen Festival, Lis Jensen.

Hjertelig velkommen til CaféScenen ...
Endnu en gang byder vi velkommen til en hel weekend med gode musikoplevelser - fra fredag
aften til søndag 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 CaféScenen. Det har været svært at vælge, men jeg er endnu en gang stolt af
at kunne præsentere resultatet i form af dette alsidige program!

			
			

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

			
			

Dorthe Kold
Programansvarlig

							Med forbehold for ændringer og trykfejl!
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Program - CaféScenen 2018
Fredag d. 9. februar 2018
18.30 – 19.00
19.45 – 20.30
21.00 – 21.45
22.15 – 23.00
23.30 – 00.15
00.40 – 01.30

Festivalåbning
Thundering Down
Brønserud & Jensen
Blø Brø
Sølvpapegøjen
T.C. og Baggårdsmusikanterne

Lørdag d. 10. februar 2018
9.30 – 10.00
10.20 – 11.05
11.25 – 12.10
12.40 – 13.25
13.50 – 14.30
14.45 – 15.20
15.40 – 16.25
16.55 – 17.40
18.10 – 18.55
19.25 – 20.10
20.40 – 21.25
21.55 – 22.40
23.10 – 23.55
00.25 – 01.30

Erik Sand
Jack & Giles
Andreas Laursen
Zydeco Cruise
Louise Lo
Stephen Williams
Jakobsen Trio
Barquentine
The Mood Killers
Esben Kronborg
Marskens Guld
Jørgen Tee
Vestjysk Folk Fighters
Harpin’ Wolf & The Black Sheep

Søndag d. 11. februar 2018
9.30 – 10.10 Dan Bredahl
10.25 – 11.05 Martin Buch
11.20 – 12.00 Folk Fellows
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Thundering Down
Denis McLaughlin:

Guitar, sang, banjo
cittern, mandolin,
bodhran mm.
John McLaughlin:
Bas og sang
Eamonn Mc Laughlin: Guitar og sang
Pia Nygaard:
Violin, bodhran
og sang

www.denismclaughlin.dk

Fredag d. 9. februar kl. 19.45
Denis McLaughlin er irer, der har boet i Danmark i 19 år, men har ikke tabt sin irske
dialekt, og det er til glæde for dem som vil opleve ”An Irish Night” sammen med ham.
Denis har gjort sig mange spilleerfaringer på de danske landeveje, både solo og
med venner og familie har han spillet til koncerter, på pubber, byfester, festivaler og
begravelser. Han spiller og synger et bredt spektrum af sange fra den irske ø.
På CaféScenen optræder Denis sammen med sine to brødre samt Pia Nygaard.

Brønserud og Jensen
Anders Brønserud:
Trine Hestbæk:
Andreas L. Jensen:

Sang og guitar.
Tangenter.
Guitar og kor.

http://broenserud-jensen.dk

Fredag d. 9. februar kl. 21.00
Trioen Brønserud & Jensen er bygget op omkring sangskriver og musiker Anders
Brønseruds skæve og finurlige tekster og melodier. Trioens univers emmer af overskud
og ro kombineret med overraskende detaljer i både musik og tekst.  
Brønserud & Jensen fandt sin nuværende form i 2004, og har siden spillet koncerter
i hele landet på festivaler, spillesteder, caféer, velgørenhedsarrangementer mm, samt
udgivet tre cd’er.   
Brønserud & Jensens stil læner sig op ad singer-songwriter traditionen, hvor vægten
lægges på vedkommende tekster og et enkelt, halvakustisk musikalsk udtryk.
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Blø Brø
Preben:
Egon:
Bent:

Guitar og sang
Guitar og sang
Murbaljebas,
vaskebræt mm.

Fredag d. 9. februar kl. 22.15
Vi er 3 spillemænd , som tager ud og underholder på gader og stræder og hvor vi ellers
kan komme til det.
Vores repertoire spænder over f.eks. Four Jacks, Ray Charles,Tørfisk,Credence
Clearwater ,Irske ballader samt danske sange for et bredt publikum hvor der bliver
inviteret til fællessang, krydret med højt humør og en god gang humor.

Sølvpapegøjen
Lars Linnet:
Louise Linnet:
Jeppe T. Linnet
Jan Helmark:

Sang og guitar
Kor og sang
Bas
Violin

Fredag d. 9. februar kl. 23.30
Sølvpapegøjen flyver mod solen i egne kompositioner i musik og dansk tekst, og enkelte
innovative updates af evergreens. Musikken er rytmisk svævende og løfter sig centreret
om et crooned sangudtryk af tekster - som lever af inspirationen fra Camus, Kejsergade,
Kathmandu, Dylan, Stones, Ginsberg, Laumann, Linnet, Skousen, Vestergade 58,
Murens fald, Armod, Al Gore, Obama, kærlighed og håb.
Sølvpapegøjen flyver for at få guldfuglene i sindet til at lette og skylder musikeleksiren
til alverdens musikere i folk, rock, blues og måske et lille pift jazz.
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T.C. og Baggårdsmusikanterne
Tomas Christiansen:

Kaj Malle Smed:
Lars Skygge:
Jens Coster:

Guitar og sang

Trommer
Leadguitar
Bas

Booking:
Tomas Christiansen, tel. 26 36 86 46 eller
e-mail: t.christiansen@pc.dk

Fredag d. 9. februar kl. 00.40
T.C. og Baggårdsmusikanterne er et dansksproget band, der laver deres eget musik,
som bevæger sig i genren pop og rock, med en snert af folkmusic.
T.C. står for Tomas Christiansen, som er sanger og komponist. Baggårdsmusikanterne
holder til i Åbyhøj, ved Århus, hvor de har øvelokale og i tæt samarbejde giver sangene
liv. T.C.’s sange bliver flittigt spillet på DR P5. Inspirationen til sangene bliver hentet ude
i gaderne, på cafeerne og værtshusene, samt de lange rejser ude i verden og inde i
sindet. Det er tæt på sandheden og langt fra ironisk. Det er folkeligt, nemt at danse til,
nemt at græde til, nemt at kysse til og nemt at grine til.

Erik Sand
Erik Sand:

Mundharpe,
concertina og sang

Lørdag d. 10. februar kl. 9.30
Jeg hedder Erik Sand er 57 år og er bosiddende på Vestsjælland, men er oprindeligt
nordjyde. Jeg synger mine egne sange og akkompagnerer mig selv med consertina og
mundharpe. Viserne har en nordisk tone over sig, og jeg finder da også inspiration i den
uberørte, svenske natur.
Jeg er landbrugsuddannet og har haft musikken som hobby i lang tid, men det er først
de sidste par år, jeg har haft lyst til at optræde med det.
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Jack & Giles
Paul Giles:
Jack Frederiksen:

Guitar, mundharpe
og sang
Guitar, bas, keyboard
og sang

www.youtube.com/user/chilo1956
Booking og kontakt:
Paul, tlf: 60809471eller
paulgiles@hotmail.com

Lørdag d. 10. februar kl. 10.20
Jack & Giles (Paul Giles og Jack Frederiksen) er et par musikere, sangere og
sangskrivere, der på Fyn har fundet sammen om et fælles projekt.
Paul Giles er sanger og sangskriver, født og opvokset i stålindustri-byen Wollongong
på Australiens sydøstkyst. Han flyttede til Danmark i 1994 og i bor i sag i Kølstrup
på Fyn. Paul spiller guitar og mundharpe. Jack Frederiksen er en erfaren musiker og
sangskriver, der tidligere har optrådt i mange forskellige bands. Han bor i Odense og
spiller guitar, bas og keyboards. Deres originale akustiske folk/rock/blues egner sig
perfekt til festivaler, cafeer, mindre spillesteder, receptioner og andre arrangementer.

Andreas Laursen
Andreas Laursen:
Markus Nederby:
Jack Kingston:

Guitar og sang
Banjo
Mandolin

www.facebook.com/andreaslaursenmusik

Lørdag d. 10. februar kl. 11.25
For et par år siden begyndte Andreas Laursen at skrive egne sange på dansk, efter i
12 at have spillet covergigs i ind-og udland. Det er indtil videre blevet til to forholdsvis
hjemmelavede EP’er, og snart skulle der gerne være et rigtigt album klar.
På det nye projekt får han hjælp af en række dygtige musikere, primært fra hjemstavnen
Aalborg, blandt andre Jakob Mygind, Johannes Aaen Jensen, Olav Gudnason og Klaus
Thrane. Sideløbende har han spillet en række mindre koncerter rundt omkring i landet,
blandt andet til Fortovsfest på Vesterbro, på Studenterhuset i København og på Tønder
Festivals Campingscene.
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Zydeco Cruise
Verner Hansen:
Susanne F. Knudsen:
Finn Kjeldsen:
Thorkild Brønd:
Finn Pedersen:

Accordion
Vaskebræt og
triangel
Guitar
Trommer
Bas og sang

Lørdag d. 10. februar kl. 13.40
Zydeco Cruise er et Dansk Zydeco band, der er stævnet ud på togt i Zydeco musikkens
verden. Zydeco Cruise lægger gerne til land, til et hyggeligt arrangement, hvor de vil
spille en række numre, stærkt inspireret af bl.a. Gino Delafose & French Rockin’ Boogie.
Besætningen består af fem glade amatører, der har forskellig baggrund i Cajun- og
Rockmusikken. De prøver i fællesskab at rette kursen ind på Zydecomusikkens heftige
og dansevenlige rytmer.

Louise Lo
Louise Lo:

Guitar og sang

http//:louiselo.com

Lørdag d. 10. februar kl. 13.50
Louise Lo: Eftertænksomhed og en stemme båret af både power og sårbarhed. Sange
om blandt andet tidsrøvere, fristende omveje og en frakke af regn spundet sammen om
den gode melodi og historie.
Louise Lo udgav i efteråret 2014 sin første plade On the Road to North, hvor musikken
tager udgangspunkt i singer/songwriter – genren og bevæger sig fra det helt nære,
intense og krøllede til det mere rockede.
Kom og hør et solosæt med sange fra pladen samt helt nye sange.
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Stephen Williams
Stephen Williams:
Palle Nielsen:

Guitar og sang
Guitar

Lørdag d. 10. februar kl. 14.45
Stephen Williams er en engelsk sanger og guitarist, som optræder med et blandet
program af populære sange i mange genrer - fra Simon & Garfunkel over Bob Dylan,
Cat Stevens, James Taylor, og Eric Clapton til mere moderne toner af f.eks. John Mayer,
Passenger og Avichi.
Han har spillet et hav af koncerter, siden han var ganske ung, og opnåede også på et
tidspunkt i 70’erne stor succes med sin trio i Polen, med CD-indspilninger, TV-shows og
optræden på mange hoteller. I dag optræder Stephen som oftest solo, med sin guitar og
til dels med backing-band - således også på årets Strib Vinter Festival.

Jakobsen Trio
Jarl Jakobsen:
Lasse Boe Jensen:
Ronni Ø. Hauptmann:

Guitar og sang
Guitar og sang
Perc. og sang

www.facebook.com/jakobsenjarl
Modtager af ”Årets Helge 2017”

Lørdag d. 10. februar kl. 15.40
Prisvindende - indlevende, dansk musik.
“Jakobsen” bearbejder med personlig indsigt og vedkommende flair de mere personlige
oplevelser og indtryk fra livet, ofte i smukke, kærlige, humoristiske melankolske tekster
og altid med “et glimt i øjet”. Jarl Jakobsen, der for længst har etableret sit talent
indenfor akustisk folk, blues og rockmusik, har med sine seneste albums, “ALENE”
(solo) og “GIGANTER” (Jakobsen og Sjakket) endnu engang formået at skabe et
personligt og bevægende univers, hvor han gang på gang viser at mestre de sirlige
og nuancerede tekster.
Jarl Jakobsen modtog i 2017 prisen ”Årets Helge”, uddelt af Helge Arildsøs mindefond.
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Barquentine
Julie Frey
Anders Frey:
Jens Mouritzen:

Sang
Guitar og kor
Trommer, Mandolin
og kor
Jacob Fischer Brinck: Bas og Kor
Frederik P. Nørgaard: Banjo, Guitar,
mundharpe og kor
www.barquentine.dk

Lørdag d. 10. februar kl. 16.55
Barquentine er et unik band der blander shanty og rock sammen på den fede måde!
De store sejl sættes, når bandet Barquentine går på scenen og fyrer deres shantyrock
af. Barquentine leverer et helt anderledes og hidtil uhørt produkt, der får gang i de store
bølger. Der er lagt op til fest med fornemmelsen af hav, store skibe og sømænd der
længes hjem.
Barquentine opstod en sommer i 2015 på Fanø, da Julie og Anders Frey fik en idé at
lave noget, man ikke havde hørt før! Bandet lyttede til gamle Shantysange, og begyndte
at komponere nye toner så samspillet mellem Shanty og Rock opstod i øvelokalet.

The Mood Killers
Malthe Vinther:
Mikkel Andersen:
Henrik Bech:

Guitar og sang
Guitar og mandolin
Bas og sang

Lørdag d. 10. februar kl. 18.10
Med et selvironisk navn kaster denne forholdsvis nye trio sig med ”dødsforagt” ud i at
omarrangere fine dele af den klassiske sangskat fra populærmusikken til sit helt eget
lydbillede. Repertoiret er simpelthen en stærk blanding af traditionelt klingende irske
og skotske sange som ‘Rocky Road to Dublin’, ‘The Wild Rover’, ‘The Galway Races’,
‘Ye Jacobites By Name’ og ‘Back Home in Derry’ iblandet udødelige klassikere fra så
forskellige kunstnere som Tom Petty, Johnny Cash, Eagles, Iron Maiden, Pink Floyd,
Runrig, Michael Jackson, Dropkick Murphys, Aerosmith, Neil Diamond, Steve Earle,
Rolling Stones, AC/DC, Neil Young, The Beatles med flere....det skal bare nydes!
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Esben Kronborg
Esben Kronborg:

Guitar og sang

www.facebook.com/esbenkronborgmusik
www.youtube.com/esbenkronborgmusik

Lørdag d. 10. februar kl. 19.25
Den horsensianske musiker Esben Kronborg udkom i efteråret 2014 med sit
anmelderroste debutalbum “Trumpets”. Albummet havde 5 sange i rotation på P4, og
Gaffa skrev bl.a, at han “er kommet for at blive”.
Med mere end 450 koncerter bl.a på Jelling Musikfestival, Samsø Festival og Smukfest
samt support-tjanser for Tim Christensen, Kim Larsen og Gnags er Esben Kronborg
godt igang med, at tage det lange seje træk ude på spillestederne, for at slå og spille sit
navn fast. I november 2017 udkom Esben Kronborg med sit andet album “A Multitude Of
Things You Can’t Rehearse” hvor han igen viser sig som en “formidabel pop-snedker”.

Marskens Guld
Halvor Bogh:
Maja Bogh:
Jörgen Ehlers:

Guitar, mandolin,
cittern, tenorbanjo
og harmonika
Guitar og sang
Bas, cello og guitar

www.halvorbogh.dk

Lørdag d. 10. februar kl. 20.40
Gruppen Marskens Guld spiller og synger nye og gamle sange fra Tønder Marsken.
Her er både glade og sørgmodige sange om alt fra krig og kærlighed til natur og
arbejdsliv. Ind imellem krydres det hele med friske og iørefaldende instrumentalstykker
som fortrinsvis er selvkomponerede – og dermed selvfølgelig sønderjyske.
Gruppen Marskens Guld har fra 2011-2017 udgivet 3 CD’er, som er grundlaget for
gruppens repertoire: ”Marskens Guld 1 og 2” og ”Tider og steder”.
Nogle sange er velkendte for mange i det sønderjyske, men en hel del sange og digte
er mere eller mindre glemte kulturskatte, som nu ser dagens lys igen!
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Jørgen Tee
Jørgen Tee:
Lars Peter Kristensen:

Guitar og sang
Klaver

Lørdag d. 10. februar kl. 21.55
Jørgen Tee er en musikalsk historiefortæller.
Hans sange kan være glimt fra barndommen i Frederikssund og nutidige iagttagelser af
det sociale liv andre steder i verden.
Det er sange med et akustisk udtryk og et personligt engagement. Det er ofte tragiske
skæbner, der får liv gennem ord og toner. Der er lagt op til en spændende koncert, når
Jørgen Tee duo går på scenen...

Vestjysk Folk Fighters
Conni:
Ole:
Keld:
Brian:

Sang og fløjte
Guitar og sang
Mandola, mandolin
og sang
Bas og Sang

Lørdag d. 10. februar kl. 23.10
Vestjysk Folk Fighters er Danmarks eneste boyband med kvindelig islæt...
De spiller irsk/skotsk/dansk ”Folk Music”, leveret med charme og glimt i øjnene. Bandet
lægger vægt på sanglig og instrumental finesse, samtidigt med at det populære
repertoire skaber den uforlignelige folkemusikstemning, som CaféScenen på Strib
Vinter Festival er så kendt for...
Velkommen tilbage til Vestjysk Folk Fighters, som siden deres seneste besøg på
Festivalen har fået Brian som fast besætningsmedlem.
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Harpin’ Wolf & The Black Sheep
Claus ”Harpin’ Wolf” Trohl: Sang og
mundharpe
Niels Pedersen:
Guitar
Michael ”LeftFoot” Larsen: Trommer og
percussion
Claus ”SloMo” Mortensen: Bas
www.harpinwolf.dk

Lørdag d. 10. februar kl. 00.25
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 britiske John Mayall, Peter
Green og Paul Lamb & The King Snakes, og de amerikanske ikoner Muddy Waters,
Little Walter, Albert King, The Fabulous Thunderbirds, og mange flere. Fra en spæd
start i en garage i udkanten af Odense i starten af 2003, blev bandet komplet med
trommeslager Michael Larsen i 2006 - kræs for både små og store Bluesnydere.

Dan Bredahl
Dan Bredahl:

Guitar og sang

https://soundcloud.com/dan-bredahl

Søndag d. 11. februar kl. 9.30
Dan Bredahl er sangskriver, guitarist og sanger.
Han skriver melodiske, fortællende sange med en understrøm af melankoli og forhåbning.
Sangene er på dansk og bæres oppe af et dynamisk og varieret, groovende guitarspil.
Dan er 42 år gammel og har spillet guitar og komponeret musik i diverse bands, siden
han var 15. De sidste par år har han dyrket det akustiske og det at finde sig selv som
solist, og i foråret udgav Klangheim Records hans single ”Bekymrede ben”.
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Martin Buch
Martin Buch:

Guitar og sang

www.martinbuch.com

Søndag d. 11. februar kl. 10.25
Der skrives sange og laves musik i provinsen. Det er ikke kun i storbyerne man kan
være musikalsk kreativ. Det kan man også i Korsør, og her sidder sanger og sangskriver
Martin Buch. Han er provinsens troubadur, en musiker og sangskriver med en masse
historier og fortællinger.
Han har et par udgivelser bag sig, senest ep’en ”Below the Surface” fra 2015, hvor han
på personlig og ærlig vis skildrer psykisk sygdom fra 1. række. Han har fundet sin lyd
og sin egen måde at skrive sange på - med et fast udgangspunkt i den akustiske guitar.

Folk Fellows
Folk Fellows er: Nils, Jørgen, Jens, Casper
og Angelika
Booking: Tel. 28537801
www.facebook.com/FolkFellowsMusic

Søndag d. 11. februar kl. 11.20
Folk Fellows spiller dansk- og engelsksproget ”Folk”.
Dermed afrundes CaféScenens program i 2018 netop med den genre, som måske er
aller mest populær på festivalen. Der er garanti for hygge og godt humør!
Alle medlemmer af orkestret er gamle i gårde men har kun spillet sammen i et par år, i
denne konstellation.
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