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CaféScenen 2020
Gratis adgang • Musik til 01.30 fredag og lørdag

CaféScenen: Her mødes hele festivalen! ... hør bl.a.:

Downtown Dynt

Southern Sound

Harpin Wolf &
The Black Sheep

Songs from Julie

Senor Musicante

Camilla Moberg

The Midnight Special

Henrik Bank

Husk: Egne drikkevarer må IKKE medbringes!

Indholdsfortegnelse
Side 2		
Indholdsfortegnelse - Velkommen på CaféScenen
Side 3		
Program - CaféScenen 2020
Side 4		
Festivalåbning med Strib skoles kor og orkester
		samt Allan Taylor
Kunstneromtaler:
Side 4		
Side 5		
Side 6		
Side 7		
Side 8		
Side 9		
Side 10
Side 11
Side 12
Side 13
Side 14
Side 15

Twins of June
Mitch McAteer and Chris McGeown / Andreas Lundsfryd
West Folk / The Midnight Special
Southern Sound / Songs from Julie
Jensen og Bugge / Henrik Bank
Senor Musicante / Camilla Moberg
Daniel Jul / Walther
Fionia Cross / Kinship
Downtown Dynt / Lurifax
Per og Stephen / Lars & The Quiet Child
Harpin’ Wolf & The Black Sheep / Troels Smith
Julie og Magnus Kjær / Folmerz		

Bagsiden

Program - CaféScenen 2020

Velkommen på CaféScenen ...
Velkommen til en forrygende festivalweekend med gode musikoplevelser - fra fredag aften til
søndag over middag! Også i år repræsenterer programmet mange genrer, og vi præsenterer
såvel de nye og uprøvede kunstnere som de gode, gamle kendinge.
Rigtig mange solister og bands har sendt os deres materiale, og selv om det har været svært at
vælge, er jeg stolt over at kunne præsentere resultatet i form af dette program - nyd det!
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Der tages generelt forbehold for ændringer og trykfejl i programmet.

Program - CaféScenen 2020
Fredag d. 7. februar 2020
18.30 – 19.00
19.45 – 20.30
20.50 – 21.30
21.45 – 22.05
22.20 – 23.00
23.20 – 00.05
00.30 – 01.30

Festivalåbning
Twins of June
Mitch McAteer and Chris McGeown
Andreas Lundsfryd
West Folk
The Midnight Special
Southern Sound

Lørdag d. 8. februar 2020
9.30 – 10.15
10.45 – 11.30
12.15 – 13.15
13.35 – 14.20
14.35 – 15.05
15.25 – 16.10
16.30 – 17.10
17.25 – 18.10
18.30 – 19.15
19.30 – 20.20
20.40 – 21.25
21.45 – 22.30
23.00 – 00.00
00.30 – 01.30

Songs from Julie
Børnekoncert - Jensen og Bugge
Henrik Bank
Senor Musicante
Camilla Moberg
Daniel Jul
Walther
Fionia Cross
Kinship
Downtown Dynt
Lurifax
Per og Stephen
Lars & The Quiet Child
Harpin’ Wolf & The Black Sheep

Søndag d. 9. februar 2020
9.30 – 10.10 Troels Smith
10.25 – 11.05 Julie og Magnus Kjær
11.20 – 12.00 Folmerz
3

Åbning af Strib Vinter Festival 2020
Strib Skoles kor og orkester - Allan Taylor

Strib Skoles kor og skoleband synger og spiller, når Strib Vinter Festival åbnes på
CaféScenen. Det er hvert eneste år en dejlig oplevelse at høre og se børnene synge
friske, populære sange foran et stort publikum på vej til årets Vinterfestival.
Denne gang vil koret synge sammen med sangeren Allan Taylor, der gennem mere end
50 år har turneret med sine sange.						
Åbningstalen holdes af Kirstine Uhrbrand, adm. direktør for Tønder Festival.

Twins of June
Jesper og Jonas:

Sang og Keyboard
Sang og guitar

Booking/kontakt:
facebook.com/TwinsOfJune2015/

Fredag d. 7. februar kl. 19.45
Tvillingbrødrene Jesper og Jonas fra Aabenraa nyder en bølge af succes efter deres
udgivelse af debut EP’en ’Memories’. Den blev udgivet i 2015 og nåede #1 på SingerSongwriter listen på ITunes i Danmark.
Twins of June tager dig med på en rejse gennem deres følsomme og musikalske univers,
som smukt beskriver op og nedture i livet. Musikken er inspireret af kunstnere fra
nutidens Singer-Songwriter- og folkkunstnere som Passenger, Ben Howard, Mumford
& Sons og Bon Iver. De seneste par år har brødrene været på en håndfuld turnéer i
Tyskland, samt indspillet deres debutalbum, ved navn ’Home’. Albummet indeholder 12
spritnye sange, og er beskrevet som et album man både kan smile, græde og danse til.
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Mitch McAteer and Chris McGeown
Mitch McAteer:
Chris McGeown:

Sang og ak. guitar
Sang, elguitar mm.

Booking/kontakt:
mitchmcateer.com
facebook.com/mitchmcateer

Fredag d. 7. februar kl. 20.50
Denne duo har sit udspring i det tågede, landlige Irland, hvor de to medlemmer mødtes
og jammede sig frem til et fælles udtryk, som de nu præsenterer live.
Tilgangen til musikken er instinktiv, og lydene har fået love til at udvikle sig organisk og
finde deres egen, rene form.
Det terapeutiske udgangspunkt for sangskrivningen giver de folk-inspirerede rocksange
kant, og med udtryksfulde vokaler og guitarer får sangenes historier liv og sjæl.

Andreas Lundsfryd
Andreas Lundsfryd:

Sang og Guitar

Booking/kontakt:
facebook.com/andreas.l.jensen.92

Fredag d. 7. februar kl. 21.45
Bevæbnet med sin guitar, et sliderør og en tamburin solidt plantet under venstre fod,
frembringer Andreas Lundsfryd stemningen af en støvet amerikanske landevej.
Andreas Lundsfryd er professionel guitarist bosat i Middelfart. Han har mange års
erfaring fra forskellige konstellationer: fra klassisk musik til hård rock - og alt ind i mellem.
I hans onemanshow, som man kan opleve på CaféScenen, er det genrer som folk,
blues og country, der træder frem.
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West Folk
Susanne Hvitved:
Ina Hansen:
Peter Juul:
Niels-Jørgen Hvidberg:

Bas og sang
Violin og sang,
100 fløjter,
Bodhran og sang
Guitar, banjo
og sang.

Booking/kontakt:
westfolk.dk
facebook.com/westfolkmusic/

Fredag d. 7. februar kl. 22.20
Vi er et 4-mands band, som hedder West Folk, vi spiller skotsk/irsk musik, tilsat nogle
danske under/oversættelser. Vi har spillet sammen i 4 år, har spillet på Hagges,
Godsbanen og Campingscenen i Tønder, på Årø Folkfestival og Egtved Campings
festival plus utallige andre steder.
Vi garanterer en fantastisk stemning, fællessang og højt humør, undtaget når vi slutter
af - dér blir publikum kede af det.
Før vi fandt sammen har vi alle fire spillet i andre sammenhænge i mange år.

The Midnight Special
Kasper Schultz:
Jakob William Nielsen:
Janni Korff Andersen:
Klaus Beck Jensen:
Jeppe Birkebæk:

Sang og guitar
Sang og guitar
Sang
Bas
Trommer

Booking/kontakt:
facebook.com/themidnightspecialDK/

Fredag d. 7. februar kl. 23.20
The Midnight Special spiller originalt materiale - genren er et miks mellem folk, country
og poprock. Bandet har eksisteret i et lille år, men har allerede været fint omkring på
scenerne - senest Tønder Festival, hvor de spillede hos Høkeren.
Musikalsk appellerer de bredt med inspiration hentet fra 60’ernes og 90’ernes rock tilsat
en ordentlig dosis elementer fra countrygenren. Deres musik skal få publikums fødder til
at vippe samt give plads til eftertænksomhed. De har således en klar fornemmelse af,
at deres musik henvender sig til flere generationer.
Bandet garanterer en svedig omgang countryrock, som er medrivende for publikum.
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Southern Sound
Bandet består af:
Kasper Buch
Torben Ilsøe Nielsen
Preben Hultgren
Maria Schulz
Simon Møbjerg Nielsen
Booking/kontakt:
southern-sound.dk
facebook.com/southernsound1
Tlf: 28997024

Fredag d. 7. februar kl. 00.30
Southern Sound har eksisteret siden Tønder Festival 2015, og det er ikke helt uden
betydning at den lokale Tønder-gruppe mødtes her, da genren folk/rock/pop lystigt
præger musikken. Bandet har på bare få år præsteret mere end 100 koncerter rundt i
det danske land. Især året 2019, hvor bandet markerede sig på nogle af landets største
festivaler og spillesteder, samt fik airplay på P4, Globus Guld, og Radio 24/7.
Siden udgivelsen af deres første album, “This is Southern Sound”, er bandet blevet
sign’et hos det aarhusianske pladeselskab DANA Studio, der også har produceret
bandets seneste album, “Travel”.

Songs from Julie
Bandet består af:
Julie Bendt
Johni Nordhald Bloch
Jan Michael
Booking/kontakt:
songsfromjulie.dk

Lørdag d. 8. februar kl. 9.30
Songs From Julie er en trio fra Midtfyn, som spiller egne kompositioner og særligt
udvalgte covernumre som passer i deres musikstil, som er roots, americana, indie, folk
og country.
Gennem de senere år har de skrevet og komponeret en lang række sange, hvoraf de
første 5 nu er udgivet på EP’en ”Listen”, og en ny single er på trapperne i dette efterår.
DR´s P4 og P5 har været begejstret for musikken, og har spillet numre jævnligt. I marts
/april 2018 var en af sangene den 7. mest spillede i et par uger på P5, ligesom Alex
Nyborg Madsen har udtrykt begejstring for en anden af sangene.
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Børnekoncert - Jensen og Bugge
Mette Kathrine Jensen Stærk: Harmonika
Kristian Bugge:		
Violin
Booking/kontakt:
kristianbugge.com/jensen-bugge

Lørdag d. 8. februar kl. 10.45
Strib Vinter Festival inviterer børn og deres familier til en musikalsk oplevelse, når
Jensen og Bugge spiller koncert på CaféScenen lørdag formiddag kl. 10.45.
Mette Katrine Jensen Stærk og Kristian Bugge har gennem mange år spillet for børn
ved skolekoncerter over hele Norden, og de blev i 2016 nomineret til en YAM-award for
verdens bedste børnekoncert.
Formiddagen kommer til at byde på traditionel folkemusik i alle hjørner og kanter af
CaféScenen. Musik behøver nemlig ikke kun være oppe på en scene - og mon ikke der
er basis for en dans og en sangleg, hvor alle kan være med?

Henrik Bank
Henrik Bank kommer til Strib med sit band.
Booking/kontakt:
henrikbank.dk
facebook.com/HenrikBank.dk/
Tlf.: (+45) 20251615		

Lørdag d. 8. februar kl. 12.15
Henrik Bank bor i det mørke Vestjylland (Aulum), og har gennem det meste af sit liv
været aktiv som sangskriver og artist. I 2014 tog han en stor beslutning om at udgive
sit eget materiale. Stilen som bevæger sig i new country genren med et naturligt
skandinavisk tvist, bragte ham til countrymusikkens hovedstad Nashville, hvor han
mødte Larry Beaird, som har arbejdet med navne som Brooks & Dunn, Willie Nelson,
Garth Brooks, Miley Cyrus, Faith Hill og Rascal Flatts. Han har taget sangene under
sine vinger, hvilket indtil videre er blevet til én EP i 2014, albummet ”The Journey” i 2016
samt et par singler i 2018. Adskillige af sangene har været i rotation på P4 og P5.
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Senor Musicante
Ib Madsen:
Torben Heegaard:
Jens Albert:
Jakob Kiørboe:

Bas og sang
Perc. og fløjter
Guitar, bouzouki
og sang
Guitar, charango
og sang

Booking/kontakt:
Jens Albert, helbert63@yahoo.dk
Jakob Kiørboe, jakob.kiorboe@gmail.com

Lørdag d. 8. februar kl. 13.35
Senor Musicante består af 4 garvede venner og musikanter fra det vestsjællandske
musikmiljø, som fandt sammen i denne konstallation for 3 år siden. Tidligere har Senor
Musicantes medlemmer spillet i folk-, rock-, blues og latinbands som Pablo, Dagen
Derpå og Forebitters, som i 80’erne, 90’erne og 00’erne spillede rundt om til danske
og europæiske festivaler. Bandet spiller og synger danske sange og viser, instrumental
latinamerikansk musik, blues og div. hjemmekomponeret materiale.
Med sit meget blandede repertoire lægger bandet op til et møde med publikum, som
rammer mange sanser og følelser - og risikerer at gå lige i fødderne!

Camilla Moberg
Camilla Moberg:

Sang og guitar

Booking/kontakt:
camillamoberg.dk
facebook.com/camillamobergmusik
Tlf. (+45) 60381876

Lørdag d. 8. februar kl. 14.35
Camilla Moberg er født i Holstebro, opvokset i Nakskov og nu bosat i Hellerup.
Sanger og sangskriver Camilla Moberg har siden 2017 bevæget sig på musikscenerne
rundt i landet. På trods af sine få år på den danske musikscene, er hun med sine
meget iørefaldende popsange med folk-sensibiliteter og med en ærlig og rå lyd, blevet
et populært indslag blandt festivalbookere og publikum.
Velkommen til et godt gensyn med Camilla, som også optrådte på CaféScenen i 2019.
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Daniel Jul
Daniel Jul kommer til Strib med sit band.
Booking/kontakt:
www.facebook.com/DanieljulMusic
Tlf. (+45) 60222208

Lørdag d. 8. februar kl. 15.25
Daniel Jul er et upcoming talent på den danske musikscene.
Når han skriver sange, er teksterne på dansk, og de kredser om alt fra kærlighed til
samfundsrelaterede og hverdagslignende emner.
Han er eftertænksom i sine altid enkle men alligevel komplekse sangtekster.
Som sangskriver og musiker er han indlevende, ærlig og nede på jorden, og har altid
tæt kontakt med sit publikum.
Side33 skriver: “Daniel Jul er en ung, talentfuld sangskriver, der med flere lovende
singleudgivelser har vist, at hans danske sange tør noget, kan noget og vil noget.”

Walther
Flemming Walther:

Sang og guitar mm.

Booking/kontakt:
www.facebook.com/ WaltherMusik
Tidligere modtager af ”Årets Helge”

Lørdag d. 8. februar kl. 16.30
På toppen af Falster bor Walther - siden udgivelsen af debutpladen, ”Landsbydreng”,
er der kommet national bevågenhed på sangskriveren fra Stubbekøbing, hvilket har ført
til flere koncerter rundt i landet på steder som Tønder Festival, Skagenfestival, Strib
Vinterfestival, Stars, Folk 95, samt optræden på tv fra Sommersang i Mariehaven.
Walther modtog folkemusikprisen ”Årets Helge” i 2016, blev nomineret til en “DMA Folk
årets sangskriver 2017” og siden er der kommet masser af musik i både eget navn og
med rockduoen ”Sorte Fugle” hvoraf flere er spillet i radioen på DRs P4 og P5.
Walthers sange, der spænder fra de stille og eftertænksomme ballader til den swingende
bluegrass/folk-rock, leveres altid intense, velspillede og skarpe fra scenens kant.
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Fionia Cross
Martin Dale:

Bouzouki, mandola,
guitar, ukelele og sang
Henrik “Faze” Nybo: Banjo, mandolin,
dobro, guitar og sang
Ole Aage L. Andersen: Bas, mundharmonika,
og vokal
Mikael E. Jensen:
Bódhran, trommer,
djembe og doumbek
Booking/kontakt:
martindale.dk/member/fionia-cross/

Lørdag d. 8. februar kl. 17.25
Folkemusik fra de engelsktalende lande blandet med musik fra den Amerikanske
smeltedigel, spillet af 4 scenevante musikere - en engelsk og tre danske.
Masser af forskellige strengeinstrumenter og slagtøj fra hele verden, samt 3 forsangere,
hvilket gør at lydbilledet altid er skiftende og spændende.
Med Fionia Cross oplever man en unik blanding af Irsk, Skotsk, Canadisk og Amerikansk
rootsmusik, fremført af musikere, som også har hver deres unikke udtryk.

Kinship
Monika Miftaraj:
Simon Madsen:

Sang
Sang og guitar

Booking/kontakt:
facebook.com/KinshipMusik

Lørdag d. 8. februar kl. 18.30
Duoen Kinship har spillet sammen i godt og vel 5 år nu, både som denne duo, men
også i større band-sammenhænge.
De to musikere spiller primært coversange, men er så småt også begyndt at arbejde på
eget materiale. Stilen spænder meget bredt, fra rock til pop og jazz.
Kinship har spillet overalt i Middelfart og omegn, samt andre steder i landet til både
private fester og større offentlige begivenheder, med store roser i rygsækken hver gang!
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Downtown Dynt
John O’Driscoll:
Brian O’Driscoll:
Thomas Eoin O’Driscoll:

Sang, Bodran og
irsk bouzouki
Sang, guitar
og mandolin
Sang og guitar

Booking og kontakt:
downtowndynt.dk
facebook.com/DowntownDynt

Lørdag d. 8. februar kl. 19.30
Downtown Dynt har mere end 16 år på bagen med 100-vis af koncerter bag sig.
Bandet har spillet med stor succes på en lang række store og små festivaller, og har
gennem årene udgivet tre albummer: ”Downtown At Last”, ”Downtown Again” og senest
”Downtown For a Whiskey”.
Forvent spilleglæde, humor og et glimt i øjet når far John og de to sønner Brian og
Thomas går på scenen i Strib - med et program af mere eller mindre kendte, irske
sange suppleret med egne sange - og gode historier!

Lurifax
Anders Aare:
Eva Brow Simonsen:
Stig Nørregaard:

Sang og guitar
Sang
Sang, harmonika
og keyboard

Booking/kontakt:
lurifax.musik-og-tekst.dk
Tlf. (+45) 27205745

Lørdag d. 8. februar kl. 20.40
Lurifax’ tekster danner en mosaik over det moderne livs sol- og skyggesider, sejre og
nederlag, håb og skuffelser - en skønsom blanding af alle mulige og umulige tekstemner
fra spilledåser og terrorister, kærester og karruseller til jernbaner og svenske trolde.
Grundstemningen er poetisk og empatisk, men med stærke stemningsmæssige
kontraster og uventede udsving til komik og satire. Lurifax spiller dansksprogede viser
og består af tre velspillende og syngende musikere fra rock-, revy- og teaterscenen, der
sammen skaber et indtagende akustisk univers med stærke melodier og vokalharmonier
- til et velklingende akkompagnement af strenge og tangenter.

12

Per og Stephen
Bandet består af:
Stephen Williams
Per Bjerregaard
Booking/kontakt:
facebook.com/dstephenw

Lørdag d. 8. februar kl. 21.45
Stephen Williams og Per Bjerregaard er et dansk/engelsk makkerpar, som optræder
med et blandet program af populære sange i mange genrer - fra Simon & Garfunkel,
Bob Dylan, Cat Stevens, James Taylor, og Eric Clapton til mere moderne toner af f.eks.
John Mayer, Passenger og Avichi. De folder sig også ud i de danske toner, med sange
fra Ivan Pedersen, Kim Larsen, John Mogensen og andre.
Duoen har spillet et hav af koncerter, siden de som ganske unge opnåede stor
popularitet i Polen. I 2018 spillede Stephen solo på CaféScenen og blev godt modtaget.

Lars & The Quiet Child
Lars Rasmussen:
Verner Christiansen:
Helge Schmidt:
Søren Griepentrog:
Henning Sørensen:

Sang, guitar og
mundharmonika
Guitar
Bas
Trommer
Hammondorgel

Booking/kontakt:
larsband.dk
Tlf.: (+45) 30444218

Lørdag d. 8. februar kl. 23.00
Lars & The Quiet Child består af en flok rutinerede og sammenspillede musikere med
forkærlighed for den amerikanske singer-songwriter genre, folk-rock og blues.
Bandet spiller både indfølte og personlige coverversioner af sange af folk som Neil
Young, Bob Dylan, Van Morrison og JJ Cale samt egne kompositioner inden for singersongwriter genren. Dette kombineres med svedige udgaver af bluesstandarder som
Stormy Monday, Need your love so bad og The Thrill is gone.
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Harpin’ Wolf & The Black Sheep
Claus “Harpin’ Wolf” Trohl: Sang og
		mundharpe
Niels ”NP” Pedersen:
Guitar
Claus ”SloMo” Mortensen: Basguitar
Michael ”LeftFoot” Larsen: Trommer og
		percussion
Booking/kontakt:
harpinwolf.dk
Tlf.: (+45) 28565250

Lørdag d. 8. februar kl. 00.30
Harpin’ Wolf & The Black Sheep er et 4-mands orkester fra Odense, der spiller Rhythm
and Blues med sjæl og nerve, og som altid leverer et liveshow, der involverer publikum
i musikoplevelsen.
Den blå tråd og musikalske inspiration er amerikanske ikoner som Muddy Waters, Little
Walter og Albert King, British blues revival-navne som John Mayall og Peter Green
samt mundharpebaserede orkestre og solister som The Fabulous Thunderbirds, Paul
Lamb & The King Snakes, Guy Forsyth og William Clarke.

Troels Smith
Troels Smith:

Sang, mandolin mm.

Booking/kontakt:
facebook.com/troels.n.smith

Søndag d. 9. februar kl. 9.30
Efter i mange år at have dyrket folkemusikken, især inden for den irske og irsk inspirerede
afdeling, er tiden nu kommet til også at præsentere eget materiale.
Musikken er i udgangspunktet Folk’ish, men der er også blandet Country, Blues og
lidt Swing ind i opskriften. Teksterne foregår tit i de tyndt befolkede egne hvor folk og
situationer står tydeligt frem, mod den tomme baggrund. Man kan møde svineavlere,
paranoide hunde, kiggekøer, trafikaktivister og klima ditto, linedansere, drikfældige
ornitologer, og ikke mindst den uheldige førsteelsker Kuno.
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Julie og Magnus Kjær
Bandet består af:
Julie Kjær
Magnus Kjær
Booking/kontakt:
facebook.com/julieandmagnuskjaer/

Søndag d. 9. februar kl. 10.25
Julie og Magnus Kjær er en søskende-duo, som skriver sange på dansk og engelsk
indenfor pop- og folkgenren.
Julie og Magnus har spillet musik og optrådt sammen siden 2012. I begyndelsen var
det coversange, som fyldte repertoiret, men efterhånden kom der flere og flere egne
kompositioner med. I dag optræder Julie og Magnus udelukkende med deres egen
musik, og i foråret 2019 udgav de desuden deres første single med titlen ”Slowmotion”.
.

Folmerz
Allan Folmer:
Pia Kamp Brincker:
Niels Dalgaard:

Sang og guitar
Sang
Bas og Sang

Booking/kontakt:
folmerz.dk

Søndag d. 9. februar kl. 11.20
Folmerz er ensbetydende med afslappet, stemningsfyldt og nærværende underholdning
for voksne danskere - flotte melodier, stærke vokaler og instrumentale lækkerier.
Bandet brillierer med god publikumskontakt, vedkommende sange og historiefortælling.
Teksterne giver stof til eftertanke med både humor, varme og alvor.
Det musikalske udtryk lever i spændingsfeltet mellem Rock-Viser og Folk-Country .
Der er lagt op til musikalsk wellness og ”aha-oplevelser” for det lyttende publikum, når
Folmerz afrunder årets program på CaféScenen

15

Program - CaféScenen 2020
Fredag d. 7. februar 2020
18.30 – 19.00
19.45 – 20.30
20.50 – 21.30
21.45 – 22.05
22.20 – 23.00
23.20 – 00.05
00.30 – 01.30

Festivalåbning
Twins of June
Mitch McAteer and Chris McGeown
Andreas Lundsfryd
West Folk
The Midnight Special
Southern Sound

Lørdag d. 8. februar 2020
9.30 – 10.15
10.45 – 11.30
12.15 – 13.15
13.35 – 14.20
14.35 – 15.05
15.25 – 16.10
16.30 – 17.10
17.25 – 18.10
18.30 – 19.15
19.30 – 20.20
20.40 – 21.25
21.45 – 22.30
23.00 – 00.00
00.30 – 01.30

Songs from Julie
Børnekoncert - Jensen og Bugge
Henrik Bank
Senor Musicante
Camilla Moberg
Daniel Jul
Walther
Fionia Cross
Kinship
Downtown Dynt
Lurifax
Per og Stephen
Lars & The Quiet Child
Harpin’ Wolf & The Black Sheep

Søndag d. 9. februar 2020
9.30 – 10.10 Troels Smith
10.25 – 11.05 Julie og Magnus Kjær
11.20 – 12.00 Folmerz
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