
CaféScenen 2022
FYLDT MED FYN

Gratis adgang • Musik til 01.30 fredag og lørdag

Downtown Dynt Twins of June Joby Fox

Stine Klingsten Macnas Croí Kasper Buch

Husk: Egne drikkevarer må IKKE medbringes!

Maria Molde

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

Opvaavni



2

Indholdsfortegnelse

Side 2  Indholdsfortegnelse - Velkommen på CaféScenen 
Side 3  Program - CaféScenen 2022
Side 4  Festivalåbning med Strib skoles kor og orkester 
  samt Eleanor Shanley 

Kunstneromtaler: 
 
Side 5  Downtown Dynt / TideVand
Side 6  Opvaavni / Rebold Band
Side 7  Blue Hour Band / Bendtsen og Riiskær
Side 8  Børnekoncert / Joby Fox
Side 9  Maria Molde / Troels Smith 
Side 10 Ashley on the Trail / Stine Klingsten
Side 11 Isse / Twins of June
Side 12 Anette Ellesgaard / Kviksand
Side 13 Blø Brø / Denana
Side 14 Macnas Croí / EN:1
Side 15 Kasper Buch / Maddie J & Jørgen Tee  

Bagsiden Program - CaféScenen 2022
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Der tages generelt forbehold for ændringer og trykfejl i programmet.

Efter et års pause kan vi igen byde velkommen til en forrygende festivalweekend med gode 
musikoplevelser - fra fredag aften til søndag middag! Også i år repræsenterer programmet 
mange genrer, og vi præsenterer såvel de nye og uprøvede kunstnere som de gode, gamle.
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!

  Dorthe Kold
  Programansvarlig

Velkommen på CaféScenen ...



Fredag d. 11. februar 2022 

18.30 – 19.00 Festivalåbning
19.45 – 20.30 Downtown Dynt
20.50 – 21.35 TideVand
21.55 – 22.40 Opvaavni 
23.00 – 00.00 Rebold Band
00.30 – 01.30 Blue Hour Band
 
Lørdag d. 12. februar 2022
 
  9.30 – 10.15 Bendtsen og Riiskær
10.45 – 11.30 Børnekoncert - “Bjørnetjenesten”
12.00 – 12.45 Joby Fox
13.00 – 13.35 Maria Molde
13.55 – 14.40 Troels Smith
15.00 – 15.45 Ashley on the Trail
16.10 – 17.00 Stine Klingsten 
17.25 – 18.10 Isse
18.30 – 19.15 Twins of June
19.30 – 20.25 Anette Ellesgaard
20.45 – 21.30 Kviksand
21.50 – 22.35 Blø Brø
23.00 – 00.00 Denana
00.30 – 01.30 Macnas Croí
 
Søndag d. 13. februar 2022 
 
  9.30 – 10.10 EN:1 
10.25 – 11.05 Kasper Buch 
11.20 – 12.00 Maddie J & Jørgen Tee 
 

Program - CaféScenen 2022
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Åbning af Strib Vinter Festival 2022
Strib Skoles kor - Eleanor Shanley

Børnenes sangglæde, forventningsfulde festivalgæster, en åbningstale og et lille 
koncertindslag med en af festivalens kendte kunstnere – det er ingredienserne i åbningen 
af Strib Vinter Festival.

Denne gang vil koret synge sammen med Eleanor Shanley, som kan opleves senere 
samme aften i Hal 1.
         
Åbningstalen holdes af Henrik Rasmussen, Guldkronen i Middelfart, der er manden 
bag Frokostjazz.

             

Alberte Henriksen:  Korleder
Tora Thorsteinsson:    Korleder
Eleanor Shanley:   Guitar og sang
John Feeley:   Guitar

strib-skole.dk
eleanorshanley.ie

Fredag d. 11. februar kl. 18.30



Downtown Dynt

Fredag d. 11. februar kl. 19.45

John O’Driscoll: Irsk bouzouki,
 bodhran og sang
Brian O’Driscoll: Guitar, mandolin 
 og sang 
Thomas Eoin O’Driscoll:  Guitar og sang
 
Booking/kontakt:
downtowndynt.dk
facebok.com/downtowndynt

Downtown Dynt har mere end 18 år på bagen med 100-vis af koncerter bag sig. 
De har blandt andet spillet på Bobbyfestival, Tønderfestival - på Hagges Musikpub og ved 
åbningsparaden, Skagen Festival, Nordals Musikfestival samt turnéer i Tyskland og Norge.  
Når de går på scenen kan man altid forvente god smittende underholdning, og deres 
erfaring gennem mange år på diverse scener ses tydeligt. Den irske folkemusik skinner 
igennem, men der sniger sig også et skotsk, engelsk eller dansk nummer med. De 
kender historierne bag musikken godt og det ses og høres tydeligt at John er født og 
opvokset i Irland og at Brian og Thomas har det irske blod i sig.
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TideVand

Fredag d. 11. februar kl. 20.50

Niels Terkildsen: Bodhran, low
  whistle og sang.
Jytte Smith: Guitar, mandolin  
 og sang.
René Larsen: Guitar og sang. 

”TideVand” - kalder vi os (- inspireret af vadehavets ebbe og flod - vi kommer og går)
Vi spiller irsk/skotsk traditionel musik, krydret med flerstemmig sang og gode historier. 

I 2019 fandt vi sammen igen  efter en pause på mange år. I 80’erne spillede vi sammen i 
gruppen Irdansk. Vi har hver for sig og sammen spillet i forskellige konstellationer: Rene 
og Jytte har spillet i gruppen Skonroq og i denne gruppe udgav vi en cd.  Også i gruppen 
Ensted spillemændene har Rene og Jytte spillet sammen, og spillet på vinterfestivalen i 
strib.  Jytte har spillet i gruppen MinMusik som var egne tekster og kompositioner.
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Rebold Band

Fredag d. 11. februar kl. 23.00

Steen Rebold: Guitar, trommer
 og sang
Trine Rebold: Percussion og sang
Søren Madsen: Guitar, bas og sang

Rebold Band består af tre yderst garvede musikere, hver med mange års erfaring fra 
sammenhænge, så som Johnny Madsen, Michael Learns to Rock, Kim Larsen og 
Djurslands Spillemænd. Bandet finder inspiration i blandt andre James Taylor, Crosby, 
Stills, Nash & Young, Jackson Browne, Eagles, Van Morrison, Bruce Springsteen, Led 
Zeppelin, Bonnie Raitt og Alanis Morissett.

På dagen spiller de en velvalgt buket af deres yndlingssange, og man kan forvente at 
høre sange fra de fleste af deres musikalske helte.

Opvaavni

Fredag d. 11. februar kl. 21.55

Per Iversen: Guitar og sang
Steen Kjølby:  Mandolin og sang 
Jens Honore: Bas og sang
Mogens Olsen: Guitar og sang 
Ole Bandholm: Percussion

Booking/kontakt: 
Jens Honore - katimaje4@gmail.com

Bandet hedder OPVAAVNI, og er en ældre sag efterhånden. Har spillet i utallige 
sammenhænge rundt i Danmark og enkelte besøg i udlandet. Bl.a. spillede OPVAAVNI 
hvert år på vinterfestivalen de første år af dens levetid.
 
Stilen er danske, svenske, tyske irske, engelske (folke)sange og viser + en del fra eget 
værksted, fremført med humor, stor musikalitet og godt humør.
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Bendtsen og Riiskær

Lørdag d. 12. februar kl. 9.30

Bandet består af:
Niels Bendtsen
Jørn Riiskær

Booking/kontakt:
facebook.com/BentsenRiiskaer
Tlf. 40243133

Bendsen og Riiskær er to gode naboer, som under Corona har dyrket musikken sammen 
i deres ”boble”. De har fordybet sig i mange forskellige sange af bl. a. Eric Bogle, Allan 
Taylor, David Francey, danske Humle og andre. De leverer efter eget udsagn sangene 
med en hyggelig og informativ tone.

De to musikere har stor sceneerfaring, da de har spillet i ca. 30 år i forskellige 
sammenhænge og bands - men som sagt har de især i de seneste to år nydt hinandens 
selskab og kreativitet til at udvikle og forfine sangene i egne udgaver.

Blue Hour Band

Fredag d. 11. februar kl. 00.30

Rupert Dale: Guitar, sang 
 og mundharpe
Thomas Engelbrechtsen: Guitar og sang
Jacob Teglgaard: Bas
Nicolai Skøtt: Trommer

Booking/kontakt:
facebook.com/BlueHourMusic

Blue Hour Band spiller egne kompositioner i genrerne jazz, blues, folk og rock krydret 
med enkelte covernumre. Der er overvejende lagt vægt på stemninger omhandlende alt 
fra tusmørkets mystik til storbyens summen.

Rupert Dale (sang, guitar og mundharpe)  har spillet i flere konstellationer på 
festivaler og caféer landet rundt. Thomas Engelbrechtsen (guitar, sang) deltager i flere 
internationale orkestre. Jakob Teglgaard (bas) og Nicolai Skøtt (trommer) har spillet i 
flere sammenhænge, både lokalt på Fyn og nationalt.
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Børnekoncert - “Bjørnetjenesten”

Lørdag d. 12. februar kl. 10.45

Betina Følleslev: Sang   
Mikael Fleron:  Saxofon, human 
 beatbox og    
 percussion
Søren Korshøj:      Violin, guitar 
 og sang

Booking/kontakt:
facebook.com/bjoernemusik

Strib Vinter Festival har igen et tilbud til børnene med en børnekoncert lørdag formiddag.  
Denne gang vil Bjørnetjenesten fortælle musikalske historier og musikalske tidsrejser 
ind i sprogets magiske verden. 
Gennem poetiske sange og sanglege formidles sprogets finurligheder og tager 
børnene tilbage til en hverdag, hvor telefonen stadig var noget som hang på væggen 
og bjørnetjenester var en tjeneste man ikke ønskede sig at få.
Sangene omhandler temaer som mobning og fantasifulde narrestreger, som orkestret 
selv lærte af som børn. Musikken er et miks af folkemusik, pop og elektronisk fikumdik.  

Joby Fox

Lørdag d. 12. februar kl. 12.00

Joby Fox: Guitar, Mundharpe
 og sang

Booking/kontakt:
jobyfox.com  

Joby Fox, er sangskriver, musiker, humanitær aktivist og fortæller, opvokset i Belfast i 
Nordirland, hvor han betragtes som en efter-konfliktens store autentiske kunstneriske 
stemmer. Som kunstner favner og arbejder han bredt, men altid med rødderne solidt 
plantet i den irske tradition, som han formidler på en ny og tankevækkende måde. 
Jobys smukke men ofte hårdtslående og hudløst ærlige musik har banet vejen for en 
spændende karriere, hvor han som musiker har krydset fjendens linjer uskadt, både 
bogstaveligt og i overført betydning. Som barn af både krig og kærlighed, er det i det 
spændingsfelt musikkens fortællinger opstår.
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Maria Molde

Lørdag d. 12. februar kl. 13.00

Maria Molde: Guitar og sang                                                

Booking/kontakt:
uncovermusic.dk/artist/maria-molde

Maria Molde er en sangskriver med noget på hjerte. Hendes danske sange kredser 
om kærlighed, melankoli og det fundamentale vilkår, at vi er forbundet med naturen. 
Hverdagens sanselighed er i fokus, men med undertoner af uro, tvivl og en søgen efter 
balance. Marias lysende stemme er blevet sammenlignet med både Alison Krauss og 
Alberte, og sangene er bygget op omkring Marias mandoliner, som tilføjer musikken 
deres helt egen sprøde lyd.
Marias karriere som sangskriver startede efter et længere ophold i New York, hvor hun 
var del af den amerikanske bluegrass scene.

Troels Smith

Lørdag d. 12. februar kl. 13.55

Troels Smith: Guitar, mandolin
 og sang

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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Ashley on the Trail

Lørdag d. 12. februar kl. 15.00

Karen-Elise Hansen: Bas og sang
Emilie Chytræus:  Guitarog sang
Jannie Lund: Guitar, mandolin 
 og sang

Booking/kontakt: 
Tlf.: 28726250
bandashleydk@gmail.com
ashleyonthetrail.bandcamp.com

Københavnsk country/folk-trio, som har sunget sammen i mere end 10 år. Bandet 
spiller støvede cowboysange med trestemmige harmonier inspireret af gamle western-
singing-groups. Bandets rødder er i det skandinaviske, men musikken leder tankerne 
hen på den amerikanske prærie og old time Americana.
     
Tidligere koncerter tæller blandt andet på Fire in the Mountain (Wales, UK), Strib Vinter 
Festival, Tønder Festival, Mojo (Cph) og Motorfabrikken (Ærø).

Stine Klingsten

Lørdag d. 12. februar kl. 16.10

Stine Klingsten: Guitar og sang
Thomas Fleron: Guitar og kor
Johan Stene: Cello

Booking/kontakt:
stineklingsten.dk
management@stineklingsten.dk

Modtager af folkemusikprisen
”Årets Helge” 2020-2021

Med en “Årets Helge” bragede Stine Klingsten ind på den danske folk-pop scene i 2020. 
Siden da er det gået stærkt for den århusianske sanger og sangskriver, der netop har 
udgivet opfølgeren til de fire sange, der kickstartede hendes lynkarriere.
Hendes musik rummer referencer til danske kollegaer som Katinka og Mathilde Falch, 
men også til amerikanske koryfæer som Dolly Parton, Grace Potter og Tom Waits.
Det er med andre ord et alsidigt univers, Stine Klingsten præsenterer, når hun flittigt 
turnerer med sine garvede bandmedlemmer Thomas Fleron, Johan Stene, Troels 
Skjærbæk og Peter Dombernowsky. Senest har hun både varmet op for Fyr og Flamme 
i Karolinelund for over 1400 publikummer og for Karl William i et udsolgt Store Vega!
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Isse

Lørdag d. 12. februar kl. 17.25

Isse: Guitar og sang
Thomas Beck: Guitar 
Jacob Lee Horney: Keys og kor
 
Booking/kontakt:
isse.dk
kontakt@isse.dk

Isse blev kåret som ”Årets Danske Pop Talent” med egenkomponeret musik i januar 
2018, og siden har hun haft en aktiv musikkarriere. Hun har udgivet 2 EP’er og en 
håndfuld singler, som alle er blevet spillet på P4 og/eller P5 samt flere lokalradioer, og 
disse sange har hun haft med i rygsækken, når hun har rejst rundt i landet og spillet 
mere end 50 koncerter i eget navn. Hun lefler ikke for tidens trends, men er tro mod sig 
selv, hvorfor sangenes lyd skabes ud fra stemningen. Isse bevæger sig i genrerne pop/
rock/folk/singer-songwriter. Når sangenes fortællinger og budskab skal frem live, holder 
Isse sig ikke tilbage og deler livligt ud til publikum med anekdoter om teksterne.

Twins of June

Lørdag d. 12. februar kl. 18.30

Bandet består af:
Jesper Trumm
Jonas Trumm

Booking/kontakt:
facebook.com/KinshipMusik

Twins of June, tvillingbrødrene Jesper og Jonas Trumm fra Sønderjylland, fik en god 
start på deres karriere efter deres udgivelse af debut EP ’Memories’. EP’en blev udgivet 
i 2015 og nåede #1 på Singer-Songwriter listen på ITunes i Danmark efter kort tid. 
Flere af deres udgivelser ramte toppen af hitlisten de følgende år som fx deres single 
’Out of Time’ i 2016 & deres single ’Around You’ i 2018.  
Twins of June har for nylig skrevet pladekontrakt med Iceberg Music Group samt en 
distributionskontrakt med Warner Music. De har rundet 1.600.000 streams og er dermed 
godt i gang med en lovende og velfortjent karriere.
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Anette Ellesgaard

Lørdag d. 12. februar kl. 19.30

Anette Ellesgaard: Guitar og sang
Lasse Frimodt Christensen: Banjo, mandolin
Anders Boysen: Kontrabas
 
Booking og kontakt:
Anette Ellesgaard
anetteellesgaard@gmail.com
Tlf. 28498729

Med fødderne solidt plantet i den jyske muld, og hjertet tabt til lyden af Nashville, er der 
i Anette Ellesgaards musik en understrøm af melankoli og en nysgerrighed på livets op-
og nedture. Sangene er baseret på indre og ydre refleksioner over hverdagslivet med 
børn, parforhold, hjertesorg og alle de tråde der sammenvæver et voksenliv. Anette har i 
mange år arbejdet sammen med Lasse Frimodt Christensen, som med banjo, mandolin 
og dobro, er med til at fremtrylle den helt rigtige folk/country-stemning. Kærligheden til 
netop den musik er det der har startet deres musikalske rejse. De er flankeret af Anders 
Boysen på kontrabas.

Kviksand

Lørdag d. 12. februar kl. 20.45

Olf Holm Mogensen: Guitar, irsk bouzouki
 og sang
Bjarne Dahlby: Guitar og sang
Palle Aabom: Bas
Ernst Jepsen: Guitar

KvikSand har efterhånden mere end 25 år på bagen som band, og har sine rødder i det 
vestjyske sand, omkring Tarm.
KvikSand spiller irsk folkemusik, både på irsk a’la The Dubliners og på 
dansk a’la De Gyldne Løver, samt alt muligt andet der lige falder dem ind.  
KvikSand er solidt sammenspillet og har spillet til et utal af fester, samt på festivaler 
som Skagen og Tønder.
KvikSand er garant for en hyggelig aften med mulighed for at lytte til de stærke irske 
sange samt at synge med på alle klassikerne på både irsk og dansk.
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Blø Brø

Lørdag d. 12. februar kl. 21.50

Preben Frederiksen: Guitar og sang
Egon Møller: Guitar og sang
Bent Hansen: Murbaljebas og 
 vaskebræt mm.

Booking/kontakt:
Bent Hansen 21628215
benterikh@gmail.com

De sidste mange år har vi draget land og rige rundt, med egne fortolkninger af kendte 
sange, for at skabe en fest for vores publikum.
Sammen med publikum synger vi sange som de kender, og bringer måske nye 
bekendtskaber til. Vi har en forkærlighed for dansk og Irsk folkemusik, men der sniger 
sig også andre udenlandske numre med, og enkelte ballader. 

Alt sammen krydret med af højt humør, og plads til alle...

Denana

Lørdag d. 12. februar kl. 23.00

Nanna Bitsch Nielsen:  Sang 
Mikkel Nielsen: Trommer 
Erik Samuelsen: Bas og kor 
Martin Kortefar: Guitar 
Herdis Lystbæk: Keys og kor 

Denana er på mange måder et familieprojekt. Bag kunstnernavnet finder man nemlig 
Nanna Bitsch Nielsen, som samarbejder med, eller finder inspiration hos, familie og 
venner omkring musikken. Denana spiller popmusik med indflydelse fra noget så 
forskelligt som; countrymusik, tung RnB, folkemusik, tilsat en til tider rock’et samt soul’et 
vokalføring. 
Denana udgav sine første singler i 2020, og er nu i gang med indspilning af album. 
Nanna er uddannet musiklærer, og underviser både som musiklærer i folkeskolen, som 
klaver- og sanglærer på en musikskole, og som sanglærer for voksne på aftenskole.
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Macnas Croí

Lørdag d. 12. februar kl. 00.30

Annette O’Driscoll: Violin, guitar og sang
Pia Hein O’Driscoll: Concertina og sang
Brian Hein O’Driscoll: Guitar, mandolin, 
 oktavmandolinog sang
Thomas Eoin O’Driscoll: Bodhrán, guitar og sang
Georg Forchhammer: Bas, guitar og sang
Jesper Gloor: Guitar, Tværfløjte og sang

Booking/kontakt: 
facebook.com/macnascroi

Macnas Croí – Legende hjerte – Playfull Heart

Kom på en rejse rundt i ærlig og kærlig Folkemusik: Tunes, ballader og folkelige sange
- sunget og spillet lige fra hjertet! 
Bandet opstod som et øvefælleskab i Corona Lockdown og har siden udviklet
sig til et fuldblods Folkemusikband.

Velkommen til denne meget spændende konstellation af dygtige og erfarne musikere.

EN:1
Thomas Birch: Guitar 
Carina Juul: Nøgleharpe
 
Booking/kontakt:
Thomas Haagen Birch
Tlf.: 21204117
entilenduo@gmail.com
facebook.com/entilenduo

EN:1 er navnet på den duo som Thomas Birch og Carina Juul dannede i 2017. 
Efter mange års erfaring som instrumentalister inden for forskellige folkemusiktraditioner, 
trak den nordiske musik og duoen blev til med det formål at udforske nøgleharpens 
muligheder i en moderne kontekst. Udgangspunktet er den mere rå og energiske 
folkemusik ofte fundet i de tætte mørke skove på det nordiske kontinent.
I løbet af kort tid har duoen opnået succes og har spillet koncerter og festivaller over hele 
landet og har deltaget i internationale konferencer om folkemusik. Repertoiret dækker 
over traditionsmusik fra Sverige, folkedansemelodier fra Frankrig og egne værker.

Søndag d. 13. februar kl. 9.30
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Kasper Buch

Søndag d. 13. februar kl. 10.25

Kaper Buch:  Guitar og sang

Booking/kontakt:
Kasper Buch.
Tlf.: 28997024
kasperbuchmusic@gmail.com
https://m.facebook.com/kasperbuchmusic

Sanger- og sangskriver Kasper Buch er allerede blevet budt op på de ind- og udlandske 
scener, det overrasker ikke de fleste at Tønder Festival har haft stor indflydelse på 
Kasper’s opvækst da han selv stammer fra Tønder. 
Kasper Buch står bag hele 6 singleudgivelser, ét fuldlængde album, samt single- 
udgivelsen ’Point This Ship’, som gik i rotation på den landsdækkende radiokanal DR 
P4 Play på Danmarks Radio.
En del omtale i aviser, TV2 Syd, DR P4, DR P5, Globus Guld, det tidligere Radio 24/7, 
Radio LOUD samt to legat modtagelser, har banet meget af vejen for at gøre Kasper 
Buch til et veletableret navn på den danske musikscene den dag idag.

Maddie J & Jørgen Tee
Bandet består af:
Maddie J. 
Jørgen Tee Sørensen

Booking/kontakt:
Maddie J og Jørgen Tee Sørensen
mettemaddie@gmail.com
teemind@live.dk

MADDIE J & JØRGEN TEE - SANGE PÅ AFSTAND er resultatet af et årelangt musikalsk 
venskab som har ligget stille og er blevet vækket til live igen.
De mødte hinanden første gang i 1993! Tilbage i halvfemserne spillede de musik 
sammen i Frederikssund og har herefter i mange år levet hvert deres liv med hvert 
deres musikalske univers - med andre musikmennesker.
”Sange på afstand” handler om livet, døden, kærligheden, håbet, drømmene, tankerne, 
ideerne, menneskene i deres liv, den verden der omgiver dem og dem selv.
Sangene er skrevet i perioden fra januar 2021 til nov 2021 - hvor MADDIE J & JØRGEN 
TEE har udvekslet musik, tekst, ideer over mails, beskeder, tlf-opkald og videoklip.

Søndag d. 13. februar kl. 11.20
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