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Strib Vinter Festival 2016

Der er langt rundt om solens hjul, og specielt i februar måned er der langt at skue, 
både bagud og fremad - mod lysere dage. 
Siden tidernes morgen har vi mødtes i ly af vinteren. Vi er stimlet sammen på store 
pladser og i fakkeloplyste sale for at danse, synge og drikke og bringe varme og 
lys ind i mørket. For at byde årstiden trods har vi holdt sammen, og det har forenet 
os i en kultur af musik og fortællinger. I vores lille del af verden og i vores travle 
hverdage har vi måske glemt det, men instinkterne er vakte og virker endnu. 
Vi har brug for at mødes i store flokke, slå os løs, nyde toners leg og måske selv 
lege med. Allerede når det lakker mod efteråret mærker vi en higen, ved midvinter 
er vi i underskud, og til februar er vi helt klar. 

Der er en helt særlig kraft i at mødes til festival om vinteren, som gør Strib 
Vinter Festival helt speciel. Det er en stemning, der bor i os hele vinteren, som driver 
os ud af stuerne og over til skolen i Strib – ind til Denis på den irske pub, ind til 
overraskelserne på Caféscenen og ind i koncertsalene i hallerne for at nyde den 
folkelige musik – og sammen videre ud! Vi suger til os af musik og lyd og lever 
livet på måder, vi ville ønske, vi kunne hver dag – men som ville gøre os gamle før 
tid, hvis vi gjorde. Vi ved, at der er længe til sommerens festivalsæson, og derfor 
bliver Strib altid oplevet helt – og aldrig halvt. Det er intenst. Det er varmt. Det er 
urmennesket i leg med nutidsmennesket.

Lige siden min allerførste Strib Vinter Festival for 12 år siden, har denne særlige 
weekend dannet en ramme for mine brødre og jeg. En ramme der binder året 
sammen og trækker efterårets sidste gyldenvarme solskinsaftener helt tæt ind til 
forårets lys og spiren i et absolut midtpunkt. 
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Vores folkemusik vokser på Strib Vinter Festival, 
og vi glæder os til at træde frem og ind i vinterens 
spotlight for at dele øjeblikket med jer.

Lavt
(Solist)

Mellem
(Duo/trio)

Højt
(Band)
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Rasmus Nielsen
“Almost Irish”
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og vi glæder os til at træde frem og ind i vinterens 
spotlight for at dele øjeblikket med jer.



midspar.dk

Vi får det til at 
spille i strib
Siden 1972 har Middelfart Sparekasse været i Strib. Hver dag lige siden har vi gjort 
vores bedste for at få det til at spille. Både for kunderne, lokalområdet og os selv.

Heldigvis er vi langt fra alene om at ville skabe liv i lokalområdet. Mange frivillige og 
foreninger gør en stor indsats. Blandt andet folkene bag Strib Vinter Festival. I mere 
end 25 år har de hvert år skabt en folkemusikfestival, der trækker gæster til Strib fra 
hele landet. Det bakker vi naturligvis op om. Vi er bedst til det med penge. Så dem 
støtter vi med. Så lader vi musikerne om at underholde. På den måde spiller det bedst.

Lone S. JeppeSen
Rådgiver

Mette B. peterSen
Kasserer

MadS S. JacoBSen
Rådgiver

LarS chr. hanSen
Kundemedarbejder

Bente c. nieLSen
Kundemedarbejder

nadia B. eSMann
Afdelingsdirektør

andreaS herLufSen
Rådgiver

KirSten SørenSen
Kundemedarbejder

aLLan nieLSen
Rådgiver
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Program og information:
Strib Vinter Festival v/Jørgen Rahbek,  tlf. 25 58 65 06 mellem kl. 18.00 og 21.00 eller 
e-mail: jrahbek@stribnet.dk (se også www.strib-vinterfestival.dk).

Billetsalg starter fredag den 27. november 2015 kl. 10.00.

Billetsalg på Internettet
Billetsalget foregår primært på hjemmesiden, www.strib-vinterfestival.dk
Har du ikke mulighed for at bestille via Internettet, kan du købe billetter ved personligt 
fremmøde i alle Middelfart Sparekasses afdelinger - eller hos Mona Høj Jensen på 
tlf. 23 20 82 50, eller lemona@mail.tele.dk

Billetpriser: Se side 32 og 33. 

Overnatning:
Der er mulighed for at overnatte i skolens klasseværelser, men kun ved forudbestilling! 
Overnatningsbilletter kan kun bestilles hos Mona Høj Jensen på tlf. 23 20 82 50 
eller lemona@mail.tele.dk
Pris: 75 kr. pr. person pr. nat. Medbring selv sovepose samt liggeunderlag, og husk at 
henvende dig i informationen, når du ankommer.
Hotelovernatning med festivalrabat: Hotel Park, Middelfart, se venligst side 10. 

Bemærk: I henhold til Middelfart Kommmunes rygeregler, er det ikke tilladt at 
ryge på skolens område!

Vigtigt: 
Der må IKKE anvendes elektriske apparater i klasselokaler og på gangarealer!

Garderobe:
I forhallen mellem Hal 1 og Hal 2 er der garderobe 
med opsyn - Pris pr. del kr. 20,-

Husk: 
Egne drikkevarer må IKKE medbringes på nogen 
af spillestederne!

Festival-information: Tlf. 64 40 29 39
Åbningstider under festivalen:
Husk: Receptionen åbner først for gæster 
fredag kl. 16.00!
Fredag............... 16.00-01.30
Lørdag............... 09.00-01.30
Søndag.............. 09.00-18.00
(Telefonen svarer kun i disse åbningstider)

Obs: I informationen forefindes Dankort-terminal.

Praktiske oplysninger - 5 -



MIDDELFART
v/ Nikolaj Klinge
Ejendomsmægler, MDE
Havnegade 47, 5500 Middelfart
middelfart@home.dk
facebook.com/homemiddelfart
Tlf. 64 41 80 90
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Vi ønsker alle en god festival!
Ønsker du også et godt boligsalg?
Så kontakt os allerede i dag for 
en gratis salgsvurdering 
- og så klarer vi resten!

26
0

69

Få råd, ro og retning. 
Book en Blå time. 

Vi vil gerne være din bank. Men hvorfor skulle du have lyst til at 

være vores kunde? Måske fordi det giver ro i maven at have det 

fulde overblik over sin økonomi. At forstå sammenhængene, se 

helheden og føle sig rustet til at træffe beslutninger. Det er lige 

præcis, hvad du opnår ved at trække på vores rådgivere og 

specialister. Udover at forstå din økonomi kender vi også dit 

lokalområde. Det sikrer dig en rådgivning, der tager udgangs-

punkt i netop dine behov. 

Start med at booke en Blå time på 44 55 76 18 

eller på nykredit.dk.

Havnegade 9, 5500 Middelfart

Industrivej 3B,  5500 Middelfart
tlf: 6441 0530  fax: 6441 6961 web: trap.as  mail: info@trap.as

El VVS Ventilation Alarm Tele/Data Blik

         Er nu en del af installatør forretningen Trap+

Trap+ i Middelfart har pr. 1. okt. overtaget Strib EL ApS.
Strib EL’s faste mand Lars Mullesgaard forsætter hos Trap+, og vil frem-
adrettet servicere alle Strib EL kunder som hidtil.
Ved at Trap+ har overtaget Strib EL skulle det gerne betyde, at vi nu kan 
tilbyde at servicere STRIB EL kunder med hele teknikpakken, da Trap+
råder over flg. faggr. EL-VVS-VENTILATION-BLIK-TELE/DATA og ALARM
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ØSTERGADE 18-20 . 5500 MIDDELFART . TLF. 64 41 01 40 . FAX 64 41 40 77

Åbningstider:

ALLE HVERDAGE

KL. 8-20
LØRDAG KL. 8-18
SØNDAG KL. 8-18



- 9 -Kirkekoncert i Strib Kirke: 

Trio Mio (DK/S)

Torsdag d.11. feb. kl. 19.30
i Strib Kirke

I hjertet af Trio Mios musik ligger et brændende ønske om at give nyt liv til dansk/svensk 
folkemusik. De spiller musikken på deres egen måde, gør den til nutidig musik som 
bibeholder dyb respekt for den tradition, hvoraf musikken er rundet.

Resultatet er ny, forfriskende og helt særegen: kontemporær folkemusik skabt fra det 
specielle punkt, hvor traditionen møder nutiden og lader sig inspirere af andre stilarter 
som jazz og klassisk musik. 

Man er aldrig helt sikker på, hvad der skal ske: Smukke, rolige og luftige melodier bliver 
afløst af hurtige, uforudsigelige og til tider vilde improvisationer. Sikkert er det, at musikken 
spilles med intensitet, virtuositet og glæde, som efterlader lytteren åndeløs – og smilende.

Trio Mio har altid fremstået med sit helt eget flotte og på højt niveau musikalske udtryk. 
Svenske Jens Ulvsand på bouzouki, Kristine Heebøl på violin og sidst tilkommet en af 
landets største jazzpianister, Peter Rosendal.

               www.triomio.dk

Kristine Heebøll: Violin.
Jens Ulvsand:  Bouzouki, guitar og sang.
Peter Rosendal:  Klaver og flugabone.



 

PARK HOTEL STØTTER STRIB VINTER FESTIVAL 

SPECIALRABAT TIL FESTIVALENS GÆSTER 

Dobbeltværelse 700,- Enkeltværelse 600,- 
Inkl. Stor morgenbuffet  

Bestil nu på 
park@millinghotels.dk eller +45-63436363 

BO HVOR 

 MUSIKERNE 
BOR 
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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.

       www.strib-skole.dk
       www.bregenborgband.dk

Efter korets optræden overtages CaféScenen af et væld af musikere, som sammen 
og hver for sig underholder til ud på de små timer - og der er gratis adgang!

Åbningstalen holdes af Kulturredaktør på Fyens Stiftstidende Lene Kryger.

Fredag d.12. feb. kl. 18.30
CaféScenen

Birte Brændgaard: Kordirigent.
Lise Larsen:  Orkesterleder.
Ole Bregenborg:  Sang og guitar.



Hvorfor nøjes med mindre?
• Udvalg i særklasse

• Betjening i særklasse

• Service i særklasse

• Synsundersøgelser i en klasse for sig

Se, og forStå...

Benno Steen Jeppesen
Algade 39 • Middelfart • Tlf. 6441 1107

www.thiele-middelfart.dk

Vi kan hjælpe dig  
med at se rigtigt.  
Kontakt os, og lad 
os kontrollere dit syn.

At se er ikke blot et skarpt syn. 
At se rigtigt kræver tolkning, 
masser af viden og erfaring.  
At se er altså at forstå.
At forstå er en kunst i sig selv.



The Folk Factory (DK)

The Folk Factory’s musik er stemningsfyldte ballader og folkrock numre drevet frem 
af et hæsblæsende akkompagnement af banjo, guitar, harmonika og mandolin, som 
får vildskaben op i én. Musikken er resultatet af et stærkt fællesskab, hvor hele tre 
sangere står i front; Morten Fast, Mads Nyland og Jon Bonde Eriksen. Deres unikke 
klang og særlige intensitet i vokalerne giver bandet en alsidighed, samt en hungren hos 
publikum efter at høre endnu et nummer. 
Bandet udgav i 2013 EP’en ”Go To Sleep”, som fik fem stjerner i GAFFA, mens 
titelnummeret var i heftig rotation på P4. 
”….kvartet(ten) følger tæt i fodsporene på bands som Mumford & Sons, og de har 
sangene og teknikken til at gøre det…” ( GAFFA) 
Den selvbetitlede debutplade, der udkom i 2014, lægger sig stilmæssigt i forlængelse 
af EP’en, dog med et mere moderne udtryk, hvilket er et resultat af samarbejdet med 
produceren Brian Mørk Hansen, som har arbejdet med navne som Barbara Moleko, The 
Minds of 99 og Blaue Blume. Sammen har de fundet en lyd, der på én gang rummer 
æstetikken fra den traditionelle folk med de håndspillede instrumenter, med en mere 
nutidig klang, der giver folk’en nyt liv. 
The Folk Factory har spillet på flere festivaler og har spillet support bl.a. for det skotske 
band Frightened Rabbit. 
                      www.thefolkfactory.com
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Fredag d.12. feb. kl. 20.00
i hal 1

Jon Bonde Eriksen:  Sang, guitar, mandolin
 og tamburin.
Morten Ræbild Fast:  Sang, guitar, banjo og
  stående stortromme.
Lasse Hansen:  Harmonika, keys og kor.
Mads Nyland:  Banjo, mandolin, sang
 og hi-hat.



• VVS-arbejde
• Gas service
• Ventilation
•  Olie og

Stokerservice
• Badeværelser

GOD SERVICE OG HØJ KVALITET
det er du sikret hos Vestfyn VVS

VVS/Kauslunde

A∕S

Du har
garanti på 
alt udført
arbejde
hos os.

Sofi endalsvej 8, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 6440 6050

v/aut. vvs-installatør Torben Johansen

Granlyvej 44, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 25 80

Strib Vinter Festival  
modtager støtte fra



Rasmus Walter Trio (DK)

Rasmus Walter udgav i slutningen af 2014  sit tredje album ”Verden i Stå”, og fulgte 
i august 2015 op med albummet ”Live”, som blev optaget til én af de flere udsolgte 
koncerter på Store Vega i København.
 
Walter har tourneret og spillet et utal af koncerter med sit band de sidste fire år, men 
starter i 2016 på en række akustiske koncerter sammen med musiker Leif Bruun på 
pedal steel guitar, og Martin Birksteen på Keys. 
Rasmus Walter, Leif Bruun og Martin Birksteen spiller Walters mange hits for et siddende 
publikum, og giver musikken et andet udtryk og liv end tidligere set. Der vil være masser 
af nærvær og historiefortællinger fra de mange ture på landevejene; Denne aften bliver 
noget helt specielt, og de tre musikere glæder sig meget til at vise publikum en mere 
intim side af Walters musik

                         http://rasmuswalter.dk
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Fredag d.12. feb. kl. 20.00
i hal 1

Rasmus Walter:  Sang og guitar.
Leif Bruun:  Pedal Steel guitar.
Martin Birksteen: Tangenter.



Restauration
siden 1933Danmarks eneste 

femstjernede værtshus
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Folk der er i godt julehumør er selv ude om det  
- der er nok at være ked af!

Folk er sjældent blevet lykkeligere  
af at ærgre sig på forhånd

Vintertilbud

Irish Coffee m/ 4 cl. 
Jameson whiskey

Kun 50,-

Indslev Julehvede
Tuborg Snebajer

0,5 liter

50,-

Fra 22. november

Vores hjemmelavede
Julegløgg m/ brune kager

køb den for kun

50,-
“Måske danmarks bedste”

Prøv vores helt egen fadøl
Den Gyldne Krone Julepilsner

0,5 liter

50,-
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DRIVE-IN BILSYN

www.lillebaeltsbilsyn.dk

Bilsyn 370.-
Person- og varebiler til og med 3500 kg

Man.-ons. kl. 7.30-16 · Tors. kl. 7.30-17 · Fre. kl. 7.30-15
1. lørdag i måned kl. 9 - 13 

Alsvej 4
BEMÆRK: ny adresse 

Nummerplader og omregistering klarer vi også

Fisken til frokostjazz 
er sponsoreret af:

Stort udvalg i 
friske fisk og røgvarer.

Leverer også til 
storkøkkener og 

institutioner.

Havnegade 93
5500 Middelfart

Tlf. 6441 1493
Mobil 2192 1365

- Altid havfriske fisk . . .



Bound by Law (DK)

Bound by Law spiller skramlet country i den bedste forstand. I en tid hvor DJ’s, samples,
backtracks og bærbare computere er fast inventar til de fleste koncerter, sætter Bound 
by Law en dyd i at holde slinger i valsen, skære ind til benet og servere deres sange 
uden omsvøb.

Som et løbsk tog der bumler af sted over skinnerne, er Bound by Law et uregerligt og
uforudsigeligt bekendtskab. Med lige dele skønhed og vildskab er Bound by Law garant 
for livemusik af den mest levende slags, hvor elementer fra country, blues og boogie 
blandes sammen i en unik cocktail karakteriseret af Mads Wilhjelms dybe vokal og Jon 
Rahbeks energifyldte mundharpespil.
Tidligere har Bound by Law gæstet Tønder Festival, Jelling Musikfestival og Skarø 
Festival samt spillet support for både Beth Hart og Hayseed Dixie på Posten i Odense. 
Som vindere af The Danish Blues Challenge 2014 repræsenterede Bound by Law 
desuden Danmark ved The European Blues Challenge 2015 i Bruxelles.

                            www.boundbylaw.dk
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Fredag d.12. feb. kl. 20.00
i hal 1

Ulrik Guldin Pedersen: Trommer og percussion. 
Mads K. Wilhjelm: Sang og rytmeguitar. 
Jess Uhre Rahbek: Solo- og rytmeguitar,
 banjo, dobro og kor. 
Jon Uhre Rahbek: Harmonika og kor.



Åbent alle 
ugens dage 

Meget mere discount!

8-21

Strib Landevej 75 • Middelfart

Danmarks største udvalg af
dagligvarer til discountpris!

Købmand Jakob Rehfeldt 
byder velkommen 
i butikken

Friskbagt brød 
hver dag fra 
Bavinchi bageren

Frisk frugt 
og grønt 
hver dag

Stort udvalg i  
fersk kød

Mere end 200 
økologiske varer
i sortiment

7330 - 105x210 Profil Strib.qxp_Layout 1  05/10/15  13.46  Side 1



Dougie MacLean (SCO)

Dougie MacLean er bedst kendt for sangen ”Caledonia”– titelnummeret fra hans første 
album, der udkom i 1979. Sangen bliver nærmest betragtet som Skotlands uofficielle 
nationalsang. Og listen over kunstnere, der har fortolket ”Caledonia” er endeløs. 
Og naturligvis bærer en whisky også navnet. Så kan det ikke blive større!
Dougie MacLean bærer i sin kunst den fakkel videre, som han fik ved mentoren og vennen 
Alex Campbells død i 1987. Udover ”Caledonia” er der grund til at fremhæve ”The Search” 
fra 1990, som to år senere blev brugt som tema i filmen ”Den sidste mohikaner”.

Dougie MacLeans karriere begyndte i 1976, da han blev medlem af et af Skotlands mest 
respekterede folkbands, The Tannahill Weavers, og i 1981 fik han for alvor gang i sin solokarriere. 
Det med musikken har han ikke fra fremmede. Han blev født i Perthshire i Skotland i 
1954 og voksede op på landet med en far, der var gartner og spillede violin, mens den 
hjemmearbejdende mor spillede mandolin. Forældrene var det naturlige centrum i en 
familie, der elskede musik.
Gennem årene har den skotske kunstner modtaget mange priser for sin kunst, og ved 
årsskiftet 2010-2011 fik han den fornemme hæder OBE – Order of the British Empire.  
I 2011 modtog han også den Danske Folkemusikpris.
Med sin seneste udgivelse fra 2013 ” Dougie Maclean Essential Too” i 2014 kunne han 
fejre sit 40 års jubilæum.                          
            www.dougimaclean.com
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Fredag d.12. feb. kl. 20.30
i hal 2

Dougie MacLean:  Sang, guitar og
 mandolin mv.





The White Album (DK)

The White Album består af tre gode venner med store hjerter og endnu større skæg. 

Med rødder I folk og indierock laver de musik som overskrider de gængse musikalske 
begrænsninger. Der er ikke kun én frontfigur i bandet, da alle 3 medlemmer bidrager 
som forsangere, musikere og komponister til den sjælfulde, stærke og til tider skrøbelige 
inderlighed i musikken.
The White Album blev dannet i 2011. Alle tre bandmedlemmer er oprindeligt fra Fyn, 
hvilket giver trioen en ekstra stjerne på forhånd på Strib Vinter Festival.
Og ja, bandet har taget navn efter det legendariske Beatles album, som går under navnet 
”The White Album”. Når man spørger bandet, siger de, at de spiller ”alternativ folkemusik 
med et strejf af nordisk melankoli.” Uanset om man hører deres komplicerede akustiske 
guitarmelodier, eller lader deres fyldige a capella vokalstykker svæve gennem rummet, 
er The White Albums musik intelligent, intuitivt, gribende og til tider hjerteskærende 
smukt. Sangene handler om kærlighed, længsel og livet selv. ”Vi håber på at tilføje lidt 
mere skønhed til verden”, forklarer de. ”Vi kan ikke lade være med at skrive, synge og 
spille. Det er det, vi elsker.”

Med sig til Strib tager trioen Morten Jørgensen på bas og Morten Hyldahl på trommer.
                             
                 www.thewhitealbummusic.com
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Fredag d.12. feb. kl. 20.30
i hal 2

Frederik Vedersø:  Guitar og sang.
Claus Arvad:  Guitar, mandolin og sang
Jakob Eilsø:  Guitar og sang.
Morten Jørgensen:  Bas.
Morten Hyldahl:  Trommer.



Spar Nord Middelfart

 Brogade 9 - 11, 5500 Middelfart
 72 25 00 70
 middelfart@sparnord.dk
 sparnord.dk/middelfart

Kjeld Johansen
Afdelingsdirektør
Telefon 72 25 00 75Helle Broustbo

Kunderådgiver
Telefon 72 25 00 90

Så book et møde med Helle eller Kjeld – du risikerer ikke andet 
end at få et godt tilbud.

I Spar Nord engagerer vi os i erhvervslivet, kulturen og alt hvad 
der rører sig lokalt. Bland andet derfor, kan du møde os som 
frivillige hjælpere til Strib Vinterfestival. Vi ses!

Overvejer du
at skifte bank?



Bregenborg Band (DK)

Der er sket meget i de snart 16 år Bregenborg Band har eksisteret. Det er blevet til et 
hav af koncerter og foreløbig fire CD’er. Den seneste udkom i 2011 i forbindelse med 
bandets to koncerter på Skagen Festival, og den indeholder 15 numre - dels traditionelle 
dels nyere numre af bl.a. Steve Earle, Andy M. Stewart, Runrig og Wolfstone. 

Det er gennem årene blevet til koncerter i ind- og udland. Bl.a. har Bregenborg Band 
optrådt på Tønder Festival og Skagen Festival flere gange, ligesom en mængde 
spillesteder har haft besøg af dette dynamiske folk-orkester. I 2009 var bandet i Irland, 
hvor de bl.a. spillede i ”The Church” i Dublin på St. Patricks Day.

Bandets seks medlemmer har hver især beskæftiget sig med det meste indenfor genren, 
og det er stort set samme besætning, der har været med alle årene. 

Den brede instrumentering giver en alsidighed som gør, at repertoiret af irsk, skotsk og nordisk 
folkemusik kommer helt til sin ret i Bregenborg Bands helt specielle folk-rock versioner.
                             
                                       www.bregenborgband.dk
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Fredag d.12. feb. kl. 20.30
i hal 2

Boris Søborg Jensen: Forsanger, keyboard.
Ole Bregenborg: Guitar og sang.
Bjarne Friis: Mandolin, banjo, fløjter,
 sækkepibe og sang.
Leif Hansen: Violin, harmonika og sang.
Kim Lock-Lorenzen: Bas og sang.
Rene Dahldorph: Trommer og sang.



31 53 47 00 
Korsvejs Allé 22 · 5500 Middelfart 

cvr. 27 33 92 04 · bymaise5500@gmail.com
Book online på www.bymaise.nu

SCAN KODEN 
OG BOOK DIN 
TID ONLINE 

Design Design

Design

Design Design

DesignDesign

D
esign
D
esign
Designesign

Vi klarer renovering af din bolig:Vi klarer renovering af din bolig:Vi klarer renovering af din bolig:
•  Nyt tag - Døre & vinduer - Køkken & bad - m.m.

Vi klarer også de små opgaver. 
NEMT og BILLIGT.

Tlf. 40 57 96 26DTlf. 40 57 96 26DTlf. 40 57 96 26Tlf. 40 57 96 26
toveleif@hotmail.comDtoveleif@hotmail.comDesigntoveleif@hotmail.comesigntoveleif@hotmail.comtoveleif@hotmail.com

RING og få et TILBUD!DRING og få et TILBUD!DesignRING og få et TILBUD!esignRING og få et TILBUD!RING og få et TILBUD!

VI ØNSKER 
ALLE EN GOD 
VINTERFESTIVAL

www.dan-bunkering.com



Denis McLaughlin med venner (IRL/DK)

Irish Pub og Denis McLaughlin er en uundværlig del af Strib Vinter Festival. 

En aften med Denis McLaughlin og venner er indbegrebet af god stemning.  De spiller 
masser af gode irske sange, og det er umuligt ikke at lade sig rive med af musikken. Du 
bliver nødt til at klappe og synge med for at være en del af stemningen.

Det er forrygende musik, når Denis går på scenen sammen med sine musikalske venner.
Så glæd dig til irsk stemning og højt humør.
           www.denismclaughlin.dk

Irish Pub
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Fredag og lørdag kl. 21.30
Den irske pub

Denis McLaughlin: Guitar, sang, banjo
 cittern, mandolin,
 bodhran,  okseben,
 kamelben, hvalben,
 afikansk kohorn og
  buffalo horn.
Kieran McLaughlin: Bas, guitar og sang.
Pia Nygaard: Violin.



Markedets bedste pølser

- som pølser skal smage - 

• Tagarbejde

• Vinduer/døre

• Køkken/bad

• Nybygning

• Halbyggeri

• Trapper

• Reparation   

• Ombygning

• Tilbygning

Michael Pedersen 24 40 81 53

Kustrupvej 31 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 33 02 
Fax 64 40 33 42 · www.kustrup.dk · E-mail: kustrup@kustrup.dk

HUSK!
Du kan fratrække op til 15.000 kr. 

pr. person (over 18 år) pr. hustand, 
på arbejdslønnen.



- vi er med i festivalkøkkenet -
God Vinterfestival



DET SPILLER I 
KØKKENET. 

7 DAGE OM UGEN 

FRA 11-22.00 

ÅRET RUNDT. 



... med Riverside City Jazz band 
Er et veletableret  jazzorkester, hvis medlemmer er modne musikere med mange års 
erfaring som aktive jazzmusikere. Orkestret spiller traditionel jazz i Dixieland stilen med 
inspiration hentet fra bl.a. Louis Armstrong And His All Stars.  Riverside City Jazz Band 
er hjemmehørende i Odense og blev dannet i 1978.
I de forløbne år har orkestret spillet med en lang række danske og udenlandske solister 
som f. eks. klarinettisten Erik ”krølle” Andersen, saxofonisterne Jesper Thilo og Finn 
Odderskov, den engelske klarinettist Pete Allen, den svenske vibrafonist Lars Erstrand, 
den svenske multiinstrumentalist Gunhild Carling og den amerikanske klarinettist 
Jacques Gauthe. I 2003 vandt orkestret Publikumsprisen ved Swedish Open in Happy 
Jazz i Ljungby, Sverige og i 2004 blev orkestret hædret med Årets Dixiepris 2003 stiftet 
af Jazzens Venner Fyn.

Erland Larsen: Alt- og sopransaxofon. 
Knud Schwaner: Trompet, trombone 
 og sang.
Jens Petersen: Piano. 
Mogens Leander: Kontrabas.
Per Andersson: Trommer.

HOLMS’ Frokostjazz

 
 

Gratis adgang!
Sildebord kr. 90,-

(spis, hvad du kan)
 

Riverside City Jazz Band har optrådt på en lang 
række jazzfestivaler i ind- og udland.
Over 400 jazzpublikummer var med til at fejre 
Riverside City Jazz Bands 25 års jubilæumskoncert 
på Magasinet i Odense d. 4. april 2004. Det blev 
en succesfuld koncert, hvor bl.a. tenorsaxofonisten 
Jesper Thilo og den engelske klarinettist Pete Allen 
var gæstesolister.

Lørdag d. 13. feb. kl. 11.30
Frokostjazz i hal 2
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Torsten

Anne-Marie

Kate Vibeke

Lars Thomas

Peter

Leif

VI GØR EN FORSKEL FOR DIG...

Vi er med, hvor musikken spiller... 
 
Vi er med på noderne...

Vi bakker op om lokale aktiviteter...

Østergade 40, Middelfart - TLF. 59 48 95 70
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Vi er med, hvor musikken spiller... 
 
Vi er med på noderne...

Vi bakker op om lokale aktiviteter...

Østergade 40, Middelfart - TLF. 59 48 95 70

”Life’s a box of chocolates, you never know what you’re gonna get.”

Advokat Palle Thomsen
pt@ret-raad.dk

Advokat Martin Justesen
mju@ret-raad.dk

Du ved aldrig hvad du får når du køber bolig
- vi hjælper dig trygt igennem boligkøbet. 

Ret&Råd Fyn A/S 
Havnegade 17, 5500 Middelfart, tlf. 70 10 11 99



Programoversigt 2016
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Partoutkort til hele festivalen: Kr. 660,-
Partoutkort gælder til alle arrangementer - dog undtaget kirkekoncerten 
med Trio Mio torsdag aften.
Børn under 12 år betaler 1/3 af normal billetpris. Dørene til spillestederne forventes 
åbnet senest en halv time før koncertstart. Ret til ændringer forbeholdes!

Information: Jørgen Rahbek, tlf. 25 58 65 06, e-mail: jrahbek@stribnet.dk
 (Bemærk: Telefonisk henvendelse kun mellem 18.00 og 21.00).

Billetsalg: www.strib-vinterfestival.dk (fra 27. november 2015).

Billetsalg pr. telefon:

Mona Høj Jensen
Telefon: 23 20 82 50.

Lørdag d. 13. februar
Hal 2 HOLMS’ Frokostjazz Gratis
Kl. 11.30-13.30 Med Riverside City Jazz Band Sildebord kr.  90,-

Hal 1 Mads Westfall Trio Kr. 160,-
Kl. 13.00 Allan Taylor og Jacob Dinesen

FestivalCafé Festival festmenu 2016 Kr. 245,-
1. sal fra 17.00 Forret - buffet - dessert fra Fænøsund

Hal 1 Songs for Iris Kr. 280,-
Kl. 20.00 Lis Sørensen akustisk trio
 The Bland

Hal 2 Almost Irish Kr. 280,-
Kl. 20.30 Dallahan
 Oysterband

Irsk Pub Denis  McLaughlin m/venner Gratis
Fra kl. 21.30 Irsk stemning og god musik

Søndag d. 14. februar
Hal 1 Marie Frank Duo Kr. 220,-
Kl. 13.00 Sofia Karlsson med orkester

Følg os på Facebook:
www.facebook.com/guf.strib

Hele festivalen, fredag og lørdag til kl. 01.30 - Levende musik på 
CaféScenen - Fri entre!

Fredag d. 12. februar
CaféScenen Åbning af Strib Vinter Festival  Gratis
Kl. 18.30 Strib skoles kor og skoleband.
 Ole Bregenborg.  
 Åbningstalen holdes af Lene Kryger, 
 Kulturredaktør på Fyens Stiftstidende

Hal 1 The Folk Factory Kr. 280,-
Kl. 20.00 Rasmus Walter Trio
 Bound by Law

Hal 2 Dougie MacLean Kr. 280,-
Kl. 20.30 The White Album
 Bregenborg Band

Irsk Pub Denis  McLaughlin m/venner Gratis
Fra kl. 21.30 Irsk stemning og god musik

Hele festivalen, fredag og lørdag til kl. 01.30: Levende musik på 
CaféScenen - fri entre!

Torsdag d. 11. februar
Strib Kirke Trio Mio Kr. 100,-
Kl. 19.30 



Programoversigt 2016

- 33 -

Partoutkort til hele festivalen: Kr. 660,-
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Se fi lmen og  bliv 
lun på Middelfart 

Kontakt kommunens bosætnings-
konsulent og hør, hvad Middelfart 

kan tilbyde dig og din familie

Middelfart 
– tænk hvis du boede her …

Hvad enten du drømmer om at bo med ro og nærhed i et levende landsbymiljø, 

i en topmoderne bylejlighed med havudsigt eller bygge selv, så har du muligheden 

i Middelfart Kommune. 

Du har Trekant områdets gode infrastruktur og dynamiske erhvervsliv lige ved hånden 

uden at gå på kompromis med det bedste af den kystnære fynske natur. Find din 

nye bolig eller se vores brede udvalg af byggegrunde på: fl yttilmiddelfart.dk   

Bemærk: Vi har mere end 200 byggegrunde på vej.

Fantastisk beliggenhed og et varieret boligudbud

 facebook.com/fl yttilmiddelfart
fl yttilmiddelfart.dk

Bosætningskonsulent Anne Marie Klausen
annemarie.klausen@middelfart.dk

Mobil: 2240 0049 

Familien Eskildsen 
tilfl yttere, Strib

Vi er gået efter naturen, den gode skole, 
håndboldklubben og svømning for bør-
nene. Alt er samlet i en lille, hyggelig by. 
Her er mange tilfl yttere, og vi er blevet 
rigtig godt modtaget og hjulpet på plads 
af alle 

- Bjarne Eskildsen – tilfl ytter, Strib



MEKANIKEREN  .  Jakob Kærsbøl  .  Alsvej 1  .  5500 Middelfart 
64 41 40 44  .  mekanikerenmiddelfart@gmail.com

MEKANIKEREN
ordner alt mellem nummerpladerne

Det er billigere 
end du tror

Service syn  ❘  Forsikringsskader
Dæksalg  ❘  Klar til syn  ❘  Tilbehør

Rudeskift

NYT NYT NYT

RUDI SCOOTER
Kom ud og kig, ta’ en

prøvetur

1200w
motor

!
TLF: 64 410 420 !

   vi udfører alt tømrer og malerarbejde. !
   Følg os på facebook: !
   strib maler & tømrerforretning!!
   Vestergade 53, Strib   !
   5500 Middelfart.!
   Mail: stribmalertomrer@stribnet.dk  



Fredag: 17.00 - 02.00
Lørdag: 08.00 - 02.00
Søndag: 08.00 - 13.00

FestivalCafé
Gode oplevelser både for øret og ganen...

Caféen (med CaféScenen) er mødestedet, hvor 
der er oplevelser både til øret og til ganen, med 
GRATIS entré.  

FestivalCaféen tilbyder et bredt udvalg af mad og 
drikkevarer, som kan nydes fra tidligt til sent!

 Åbningstider:

Husk:
Egne drikkevarer må ikke 
medbringes  i Caféen!

Morgenbord
“Spis hvad du kan”
Lørdag og søndag 8.00-11.00

Stort udvalg af brød, ost og 
pålæg samt kaffe og the.

Varm menu: 

Fredag d. 12/2 kl. 17.30 - 19.00

Gammeldags flæskesteg med kartofler, 

rødkål, sovs og chips.

Lørdag d. 13/2 kl. 17.30 - 19.00

Paella m/kylling, bacon, muslinger, rejer 

samt salatbar m/stort udvalg. 

Hele weekenden: 

Den originale festivalsandwich 

m/kamsteg og rødkål.

kylling/bacon sandwich.

Varme pølser, ristede og hotdogs.

3 stk. hjemmelavet smørrebrød.

Frisk salatbowle.
Kaffe, the og friskbagt kage 

Udvalg af chokolade, slik, 
chips og frugt.

Vi har også retter for vegetarer! 

Forret:
Varmrøget laks, rørt med fynsk rygeost, 

små salater og mandler

Brød og smør

Buffet:
Skinkesteg med chili

Rosastegt kalveculotte

Sellerisalat
Kålsalat med solbær

Gulerodssalat med hyldeblomst

Kartofler i karrycreme

Dessert
Chokoladekage med vanillecreme

Pris pr. kuvert kr. 245,00

Billetter kan købes i forsalg fra d. 27. november 

2015, samt på selve festivalen.

Restaurant FÆNØSUND har igen i år sammensat en udsøgt menu til at 
hjælpe lørdag aften på festivalen godt i gang.

Strib Vinter Festival og Restaurant FÆNØSUND vil ved hyggelige borde servere 
en forfriskende forret, samt anrette en varm buffet med udvalg af stege, tilbehør og 
spændende salater. 
Vi runder hele herligheden af med en god tradition, chokoladekagen som i år serveres 
med vanillecreme.
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Få en udsøgt madoplevelse, skabt af Jacob 
Elkjær fra Restaurant Fænøsund



Fredag: 17.00 - 02.00
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Søndag: 08.00 - 13.00
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Gulerodssalat med hyldeblomst

Kartofler i karrycreme

Dessert
Chokoladekage med vanillecreme

Pris pr. kuvert kr. 245,00

Billetter kan købes i forsalg fra d. 27. november 

2015, samt på selve festivalen.

Restaurant FÆNØSUND har igen i år sammensat en udsøgt menu til at 
hjælpe lørdag aften på festivalen godt i gang.

Strib Vinter Festival og Restaurant FÆNØSUND vil ved hyggelige borde servere 
en forfriskende forret, samt anrette en varm buffet med udvalg af stege, tilbehør og 
spændende salater. 
Vi runder hele herligheden af med en god tradition, chokoladekagen som i år serveres 
med vanillecreme.

  

Festival festmenu 2016  

Festmenu vinkort
Vi gentager succesen 
fra tidligere festivaler, 
og har fundet et par 
vine som supplement 
til vores festivalvin, så 
der igen i år er et lille 
- men godt udvalg.

Lørdag d. 13. feb. fra 17.00
FestivalCaféen - 1. sal
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Få en udsøgt madoplevelse, skabt af Jacob 
Elkjær fra Restaurant Fænøsund



Velkommen på 
KulturØen i Middelfart 
og Middelfart Bibliotek

LYY

Pernille og Stephen Quigg

Foreningen GUF afholder, med støtte fra Middelfart Bibliotek,  
koncerter på KulturØen i Middelfart.

Kommende koncerter i 2016:

Traditionel og nyskrevet svensk 
folkemusik forenet med pop og 
rock i en varm og humørfyldt 
sammensætning. I 2010 kom grup-
pens anmelderroste debutalbum 
og deres andet album ”två” 
fulgte efter i 2012.
Torsdag den 17. marts kl. 20.00.

Dansk/skotsk ægtepar der på 
rødderne af de hedengangne 
The McCalmans som Stephen 
var en del af i en årrække, fører 
den skotske højlandsmusiktra-
dition videre på bedste og i høj 
grad på melodisk vis.
Tirsdag den 12. april kl. 20.00.

Følg med og køb billetter på  
www.guf-strib.dk
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og Middelfart Bibliotek

LYY

Pernille og Stephen Quigg

Foreningen GUF afholder, med støtte fra Middelfart Bibliotek,  
koncerter på KulturØen i Middelfart.

Kommende koncerter i 2016:

Traditionel og nyskrevet svensk 
folkemusik forenet med pop og 
rock i en varm og humørfyldt 
sammensætning. I 2010 kom grup-
pens anmelderroste debutalbum 
og deres andet album ”två” 
fulgte efter i 2012.
Torsdag den 17. marts kl. 20.00.

Dansk/skotsk ægtepar der på 
rødderne af de hedengangne 
The McCalmans som Stephen 
var en del af i en årrække, fører 
den skotske højlandsmusiktra-
dition videre på bedste og i høj 
grad på melodisk vis.
Tirsdag den 12. april kl. 20.00.

Følg med og køb billetter på  
www.guf-strib.dk

Mads Westfall Trio (DK)

Mads Westfall er et af de bedste bud på en ny, poetisk trubadur med bred gennem-
slagskraft. Hans tredje solo-album ”Spor” udkom i foråret 2015, og GAFFA kvitterede 
med 4 flotte stjerner, mens andre anmeldere sammenlignede ham med store nordiske 
visesangere som Halvdan Sivertsen, Bjørn Eidsvåg og Bjørn Afzelius.

Selv om han først kvittede karrieren som jurist og debuterede som solo-sangskriver i 
2009, har Mads været på scenerne i mere end 25 år. Han startede i den musikalske 
stand-up-duo Strengedrejerne, som blandt meget andet var fast navn i Tivolis Vise Vers Hus.

Erfaringerne som entertainer og visesanger betyder, at Mads Westfall leverer et 
underholdende og morsomt show, der sammen med hans stærke stemme og lækre 
guitarspil understøtter de velskrevne, poetiske og iørefaldende sange. Han optræder 
ofte solo, men på Strib Vinterfestival stiller han op med trio, så sangene kan præsenteres 
i versioner tæt på dem, der kan høres på ”Spor” og de andre solo-albums.
                            
                                 www.madswestfall.dk
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Lørdag d.13. feb. kl. 13.00
i hal 1

Mads Westfall: Sang og guitar.
David Henriksen: Bas og keyboards.
Tue West: Trommer. 



Verdens  
stærkeste 
trægulv?• Høj trykstyrke

 –	som	sikrer	et	minimum		
	 	 af	trykmærker

• Et stærkt og præcist kliksystem
 –	som	giver	flotte	og	tætte	samlinger

• Slagfast
 –	det	er	modstandsdygtigt	overfor	
	 	 mærker	fra	tabte	genstande

• 20 års garanti
 –	fortæller	alt	om	gulvets	kvalitet

Lindura fra Meister

ÅBNINGSTIDER: 
MANDAG	-	FREDAG:	10.00	-	17.30	
LØRDAG:	10.00	-	14.00	

GARANT KOLDING A/S
Gulve & Gardiner
Lærkevej	7
6000	Kolding	·	70	20	54	99

Algade 69 A   •    5500 Middelfart   •   Tlf. 64 41 50 00 

vi kan vores kram

- men vi har også krammet på 
en masse andre gode sager! 

Hos Kop & Kande Middelfart, bestræber vi os på at give 
kunderne en god oplevelse og den bedste service 
med et smil...

Vi er medlem af kæden men ejer 
selv vores butik og sammensætter
selv vores varesortiment!

Hilsen
Dorte & Berit

"OK, vi har aben..."
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Allan Taylor og Jacob Dinesen (DK)

Allan Taylors omdømme som en af de fineste singer-songwriters i Europa er blevet 
slået fast igennem de sidste 40 år, og han er et velkendt ansigt på Strib Vinter Festival. 
Han har skrevet sangen “Its Good to See You”, som der er lavet mere end 100 cover 
versioner af. Fra Londons livlige folk scene til Greenwich village i New York, hvor han 
boede i 5 år, mens han spillede på de legendariske spillesteder i Amerika vendte Allan 
tilbage til Europa i midten af 70’erne hvorefter han har tourneret konstant. Han har 
mere end tyve udgivelser bag sig, og hans sange er blevet indspillet af 150 forskellige 
kunstnere fra hele verden, på mere end 10 forskellige sprog. 

Jacob Dinesen startede med at spille musik for 8 år siden, og siden har musikken taget 
fart for den unge sangskriver fra Tønder. Med inspirationskilder som Bruce Springsteen, 
Allan Taylor, Frank Zappa, Van Morrison og Dougie Maclean, har Jacob bygget et godt, 
musikalsk fundament i folk og rockmusikken. Han voksede op med Tønder Festivalen 
som satte præg på ham selv og hans musik. Allan mødte Jacob første gang da han var 
12 år gammel, og han siger: “Jeg vidste med det samme, at han havde noget specielt i 
sig, og vi er blevet gode venner, selvom der er 50 år imellem os”. Jacobs sange “Dancing 
Devil” og “Will You Stay” bliver spillet regelmæssigt på P4, og han har lige udgivet sin 
første CD “Count the Ways”. Alex Nyborg Madsen sagde i en udsendelse: “Han er et af 
de største talenter jeg har hørt i Danmark i en del år”.

Dette bliver første gang, at Allan og Jacob deler scene igennem en hel koncert.        
                        
www.allantaylor.com www.facebook.com/JacobDinesenBand
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Lørdag d.13. feb. kl. 13.00
i hal 1

Allan Taylor Sang og guitar
Jacob Dinesen Sang og guitar.



CaféScenen
Strib Vinter Festivals midtpunkt...

Besøg CaféScenen - oplev god stemning og god musik 
helt frem til 01.30 både fredag og lørdag! 
I år kan du blandt andre opleve:

- 42 - Guitarworkshop med Ole Bregenborg

Strib Vinter Festivals konferenciers: 
Bente Kure og Leif Ernstsen

Hvem styrer slagets gang, og holder alle 
trådene samlet? Det gør Bente Kure (i hal 1) 
og Leif Ernstsen (i hal 2)...

Bente Kure er sanger, sangskriver, performer, 
underviser, penselfører og radiovært. Hun 
formår både som kunstner og konferencier, 
at holde publikum i sin hule hånd.

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!

Heartlands
Et godt gensyn fra Sønderjylland

Niss Stricker
Harpenist og historiefortæller

Anders Andersen
Sanger- og sangskriver

Tine Mynster Duo
Hjerteland, nye sange om livet...

Upstate Collective
“Handmade” Folk- og blues

Diva De Luxe
Americana, blues og ballader

Netop derfor har hun siden 1992 været fast konferencier på Strib Vinter Festival, hvor 
hun altid finder de rigtige ord, som sætter publikum og kunstner i den rigtige stemning!

Leif Ernstsen er en suveræn harmonikaspiller der ofte ses i samspil med Bente Kure, 
Paddy Doyles og FolkZone, Men han er også en scenemand udover det sædvanlige, 
der virkelig giver mening til begrebet “ud over scenekanten”! 

Velkommen igen til Strib Vinter Festivals topprofessionelle konferenciers!

www.benteogleif.dk

www.bregenborgband.dk

Velkommen til en hyggelig og inspirerende 
guitarworkshop med Bregenborg Bands
frontfigur og guitarist... 
Ole Bregenborg er en fremragende guitarist, 
som også ejer evnen til at inspirere og lære 
fra sig til såvel unge som gamle.
Han nøjes ikke med at demonstrere sin fine 
teknik, men giver også gode råd om selve 
udtrykket og om samspillet mellem guitar, 
sang og øvrige instrumenter. 

Det er første gang Strib Vinter Festivals guitarister har mulighed for at nyde godt at Oles 
enorme erfaring med ”spaden” som følgesvend - ingen tilmelding, bare mød op og 
tag guitaren med! 

Tid og sted: Lørdag d. 13. februar kl. 11.00 i musiklokalet, indskolingen.
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Strib Vinter Festivals konferenciers: 
Bente Kure og Leif Ernstsen
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sang og øvrige instrumenter. 
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tag guitaren med! 
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Strib Landevej 7 · tlf. 22 92 01 37 
www.leklip.dk
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Strib Radio
Vestergade 85, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 11 20



Plakatkunstner Anette Walther Fassing

Glæde og optimisme!

Programforsiden er igen i år malet og doneret af Anette Walther Fassing og tankerne 
bag billedet er Strib Vinter Festivals ønsker og drømme om at skabe glæde, varme og 
hygge gennem gode rytmer, venskaber og stærke personlige tekster.
Anette Walther siger: ”I år er tankerne gået mod det kommende forår og den optimisme 
der, helt automatisk for de fleste af os, sniger sig ind med forårets komme.. Både på den 
”store” scene men også i det små.. Vi skal huske de gode øjeblikke”.
Et billede der samtidig er en del af en stor billedserie ”URBAN VILLAGES” – som Anette 
Walther løbende har malet motiver til gennem flere år. Udlængsel og hjemvé - og så 
alt det ind i mellem. ”Hvert eneste billede i serien URBAN VILLAGES minder mig om 
et sted, en samtale, en musikstump, en udsigt eller et tiltrængt knus et sted i verden!!” 
siger Anette Walther.  Hendes billeder vil i øvrigt kunne ses på Severin Kursuscenter 
beliggende mellem Strib og Middelfart med en skøn udsigt over Lillebælt, eller ”hjemme” 
i Anettes eget galleri på Søvind Kro og Galleri (v/Horsens).

Anette Walther donerer Strib Vinter Festival et 90x100 cm. maleri til en værdi af 6.200,- 
Billedet vil stå fremme under festivalen, så alle kan byde på det indtil søndag eftermiddag 
i pausen, hvorefter det overdrages til højestbydende. Overskuddet fra salget af billedet 
vil igen i år blive brugt til at støtte op om musikerne på festivalens åbne CaféScene, hvor 
der er gratis adgang for publikum hele weekenden.

Støt innovationen og de store drømme på CaféScenen...

                www.galleri-walther.dk
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www.gls-pakkeshop.dk

Hent og send pakker

Danmarks største distributionsnetværk 
med personlig betjening!



Songs for Iris (DK)

Songs for Iris er en københavnsk folk/pop-kvintet. Grundet deres nordiske sound 
kunne de ligeså vel placeres i enten Irland eller Skotland. Begge lande er foretrukne 
tourdestinationer for bandet, og deres koncerter der i 2011, 2012 og 2015 har været 
succesfulde og bygger bro til yderligere samarbejder med det irske bookingselskab 
Sachmo Entertainment. Det ville dog være forkert at beskrive Songs for Iris som en 
traditionel folkgruppe. Musikken er inspireret af både americana og pop, men hvad der 
virkelig definerer orkesterets lyd er de eksperimenterende vokalarrangementer imellem 
Heidi Mattssons lyse sopranstemme og de to herrerstemmer, Jakob Ambeck Vase og 
Mads Nyland. Sangernes forenede klang kan noget helt specielt, og akkompagneres 
smukt af 6-strenget, 12-strenget guitar, violin, bas og cajon. 

Som publikum venter der dig denne aften en stor musikalsk og lyrisk oplevelse. De originale 
sange byder på både dybe tanker omkring livet og kærligheden med hang til udforskning 
af det melankolske og på letsindige og humørfyldte fortællinger. Bandet kommer helt ud 
over scenekanten, og venskabet imellem medlemmerne skinner igennem i form af de 
mange anekdoter og til tider drillende provokationer, som sker på scenen. En koncert 
med Songs for Iris er både drømmende, nærværende, intens og energisk.
                             
                                   www.songsforiris.dk
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Lørdag d.13. feb. kl. 20.00
i hal 1

Heidi Mattsson: Sang og guitar.
Mads Nyland: Sang og guitar.
Jacob Vase: Sang og percussion. 
Torben Pedersen: Bas.
Gertrud Joyce 
Borchsenius: Violin.





Lis Sørensen akustisk trio (DK)

Lis Sørensen er en stjerne – en dansk sangstjerne. Hendes fantastiske lyse og runde 
sangstemme, har i mange år begejstret publikum rundt om i det ganske land. Sange som 
Verden i farver, Mine øjne de skal se og ikke mindst hendes fortolkning af Sebastians 
Stille før storm, har gjort den århusianske sangerinde til et ikon i dansk musik.

Lis Sørensen har en lang karriere bag sig. Hun har samarbejdet med navne som Sanne 
Salomonsen og Anne Linnet og været en fast del af Sebastians band i en årrække. I 
starten af 80´erne udgav hun sit første soloalbum og er støt og roligt, med årene, blevet 
en af de største på den danske musikscene. 

En koncert med Lis Sørensen er et ”must”. Det er sange fra hjertet med en nerve 
og intensitet, som helt automatisk smitter af på publikum, ung som gammel, når den 
danske sangdiva går på scenen på Strib Vinter Festival 2016.
                                                 
                   www.lissorensen.dk
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Lørdag d.13. feb. kl. 20.00
i hal 1

Lis Sørensen: Sang og guitar.
Jonas Krag: Guitar.
Thomas Fonnesbech: Bas.



   

Douwe Egberts er fusioneret med Mondelēz Ka� e 
og er nu verdens største ka� ehus med navnet 
JACOBS DOUWE EGBERTS – og Merrild Professio-
nal skifter navn til JDE Professional.  

JDE Professional byder som en del af det interna-
tionale ka� ehus på mange nye muligheder. Både 
større udvalg af brands, fl ere og mere individuelle 
ka� e løsninger samt tendenser og inspiration fra 
det inter nationale ka� emiljø.  

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med alle 
vores kunder og ser frem til at byde velkommen til 
nye sam arbejdspartnere – nu med fornyet inspira-
tion og fl ere stærke ka� e-, te- og maskinløsninger. 

Få hele historien på 
www.jdeprofessional.dk/nyt-navn

NYT NAVN,
SAMME KAFFEHUS
MERE AT BYDE PÅ

17

five short words can make a big statement.  
It’s a reminder that every person, every 
country, and every region is different.  
A celebration of the many household icons  
we offer.  

 The external expression of our why

 Talks to accessibility & a lack of judgment  
 (against snobbery)

 Owns the ‘middle of the road’ in a good way,  
 playing across geographies and price banding

 Umbrella for coffee, machines, solutions

When to use our corporate strapline

•  It is used to articulate our story when telling 
the full story is not possible

• It should always be used in direct conjunction 
 with the corporate mark / divisional banner 
 (either below, or beside it)

• It should never be used without the 
 corporate mark / divisional banner

• It should never be translated – it should 
 always be in English
 

When to use the corporate mark versus  
the corporate mark + strapline?

• Do use the combination to articulate  
 the story or the companies relationship  
 to our brands

• Do use it on primary external communication
 material in conjunction with the corporate
 mark / divisional banner

• Do not use it on official legal documentation
 (not on letterheads, not on envelopes)

A coffee for every cup

1/ tHE cORPORAtE MARK
The corporate strapline

JDE Professional   |   Nyvang 16   |   5500 Middelfart   |   T: 79 31 38 38   |   info-dk@jdecoffee.dk
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og Mondelez Kaffe 

hedder nu 
JDE Professional



   

Douwe Egberts er fusioneret med Mondelēz Ka� e 
og er nu verdens største ka� ehus med navnet 
JACOBS DOUWE EGBERTS – og Merrild Professio-
nal skifter navn til JDE Professional.  

JDE Professional byder som en del af det interna-
tionale ka� ehus på mange nye muligheder. Både 
større udvalg af brands, fl ere og mere individuelle 
ka� e løsninger samt tendenser og inspiration fra 
det inter nationale ka� emiljø.  

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med alle 
vores kunder og ser frem til at byde velkommen til 
nye sam arbejdspartnere – nu med fornyet inspira-
tion og fl ere stærke ka� e-, te- og maskinløsninger. 

Få hele historien på 
www.jdeprofessional.dk/nyt-navn

NYT NAVN,
SAMME KAFFEHUS
MERE AT BYDE PÅ

17

five short words can make a big statement.  
It’s a reminder that every person, every 
country, and every region is different.  
A celebration of the many household icons  
we offer.  

 The external expression of our why

 Talks to accessibility & a lack of judgment  
 (against snobbery)

 Owns the ‘middle of the road’ in a good way,  
 playing across geographies and price banding

 Umbrella for coffee, machines, solutions

When to use our corporate strapline

•  It is used to articulate our story when telling 
the full story is not possible

• It should always be used in direct conjunction 
 with the corporate mark / divisional banner 
 (either below, or beside it)

• It should never be used without the 
 corporate mark / divisional banner

• It should never be translated – it should 
 always be in English
 

When to use the corporate mark versus  
the corporate mark + strapline?

• Do use the combination to articulate  
 the story or the companies relationship  
 to our brands

• Do use it on primary external communication
 material in conjunction with the corporate
 mark / divisional banner

• Do not use it on official legal documentation
 (not on letterheads, not on envelopes)

A coffee for every cup

1/ tHE cORPORAtE MARK
The corporate strapline

JDE Professional   |   Nyvang 16   |   5500 Middelfart   |   T: 79 31 38 38   |   info-dk@jdecoffee.dk

Merrild Professional 
og Mondelez Kaffe 

hedder nu 
JDE Professional

The Bland (SE)

I foråret 2009 mødtes en gruppe svenske gademusikanter i New Zealand. De dannede 
hurtigt et musikalsk fællesskab og rejste rundt på gader og stræder og spillede og tjente 
penge til dagen og vejen. Efter et stykke tid med masser af musik og gode oplevelser i 
rygsækken, rejste musikanterne i hver sin retning i søgen efter nye eventyr.

Skæbnen ville, at de skulle mødes igen i Sverige, nærmere betegnet i Uppsala, hvor The 
Bland blev dannet. De indspillede deres første sange i en fugtig kælder, og de blev hurtigt 
enige om at kemien var der, og bandet skulle fortsætte deres musikalske rejse sammen.

The Bland´s musik er stærk inspireret af navne som Bob Dylan, Rolling Stones og Neil 
Young og mere nutidigt bl.a. engelske Mumford & Sons. Og netop blandingen af nyt og 
gammelt er et af The Bland´s varemærker.

Når The Bland indtager scenen på Strib Vinter Festival, kan man se frem til at møde 
en flok spilleglade svenske gubber, som formår at blande svensk melankoli med en 
friskhed og spilleglæde, som når langt ud over scenekanten i enhver henseende. 
                             
                             www.theblandband.com
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Lørdag d.13. feb. kl. 20.00
i hal 1

Axel Öberg: Sang.
Anton Torstensson: Guitar, banjo, hamonika 
 og sang.
Linus Kallin: Tangenter og sang.
Gunnar Ågren: Trommer.
Johan Sund: Bas og sang.
Anders Klang: Guitar, mandolin og violin.



Åbent alle dage
kl. 12.00- 22.00
Bestil bord
i god tid!

Buffet er åbent mandag - søndag fra kl. 17.00 - 21.30 - Eller efter aftale!

KÆMPE
AFTENBUFFET

●Suppe
●Velkomstdrik (min. 10 kuverter)
●Mongolian barbeque
●Kinesiske retter
●Frisk frugt og salatbar
●Fri kaffe og te
●Udvalgte sushi

MANDAG-TORSDAG

KR. 128.-
FREDAG - SØNDAG

KR. 148.-

Østergade 50 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 61 40 · www.asia-restaurant.dk
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● Parkering lige ved døren ● Legeplads til børnene ● Specielle rygerum ● Handicap-venligt ●
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TAKE-AWAY

20%
RABAT
på kinesisk mad (nr. 1 - 73)

Middelfarts nye 
Asia Restaurant



Almost Irish (DK/IRL)

Almost Irish er et ungt folkband fra Danmark med stor erfaring og spilleglæde. De har 
spillet sig frem på landets scener og har efterhånden skabt sig et anerkendt og velkendt 
navn indenfor folkemusikken.   
Til sammen har de en unik energi og spilleglæde på scenen, og deres brede repertoire 
af traditionelle sange og melodier udtrykker fortolkning, kreativitet, fornyelse og respekt 
for traditionen. Almost Irish er dygtige musikere - og ikke mindst fortællere.
I mødet med Denis McLaughlin blev de introduceret til en verden af irsk folkemusik. Han 
lærte dem at spille de velkendte sange fra barndommen og såede således kernen til 
det, der i dag er Almost Irish. Siden da har drengene, der også er brødre, spillet landet 
tyndt med små afstikkere til Norge, Tyskland, Nordirland og Skotland. De har udgivet 
4 cd’er, eller 5, hvis man tæller den første – og i øvrigt udsolgte - cd i et oplag på 15 
eksemplarer med.

På Strib Vinter Festival får Almost Irish selskab af deres gode ven, Chris McMullan, en 
ung, anerkendt og utrolig talentfuld uilleann piper (irsk sækkepibespiller) fra Co. Tyrone 
i Nordirland. Han har stået i lære hos de fineste musikere siden han var 8 år, vundet op 
til flere prestigefyldte priser og stået på folkemusikscener rundt omkring i Europa både 
som solist og sammen med velkendte band som Kila og Four Men And A Dog.
                             
                                   www.almost-irish.dk
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Lørdag d.13. feb. kl. 20.30
i hal 2

Rasmus Nielsen: Sang, guitar, cittern 
 og banjo.
Alexander Nielsen: Sang, tin whistles og guitar.
Lukas Nielsen: Sang, violin og mandolin.
Jacob Nielsen: Sang, guitar, bones 
 og concertina.
Chris McMullan: Uilleann pipe og tin whistle.



Kære festivaldeltager!

Har du tænkt på at oprette testamente? – Selv om du er gift, og kun har børn 
med din ægtefælle, vil et testamente være med til at sikre længstlevende og 
eventuelle børn.
Bor du papirløst sammen med din kæreste, og har I oven i købet mine børn/
dine børn/og evt. vores børn – er I helt ude i gyngerne uden et testamente!

Det koster med festivalrabat kr. 3.000,- + moms kr. 750,- + stempel kr. 300,- 
= i alt kr. 4.050,- at sikre din familie… og det bør du gøre nu, mens livet leves...

Middelfart Advokaterne
Schroll Madsen, Vang Madsen, Jensen-Dahm og Gorm Pedersen

Tinghuset, Algade 6, 5500 Middelfart
www.middelfartadvokaterne.dk

tlf. 64 41 00 52

Middelfart Apotek
Åbningstid: 
mandag - torsdag  9.30 - 17.30 
fredag    9.30 - 18 
lørdag    9 - 13

Book tid til behandling på 
www.dermateket.dk eller Facebook

Jernbanegade 2C . 
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 77 43



Dallahan (IRL)

Dallahan er et nyt, fremadstormende band, der byder på en bjergtagende musikalsk rejse 
leveret af prisvindende musikere. Med unikke arrangementer af både nyskrevne numre 
og traditionel irsk musik giver de den keltiske musik et frisk pust og fører den fremad.
Dallahan spiller irsk musik med et skotsk præg - tilsat et stænk Balkantoner. Bandet 
består af den irskfødte sanger og guitarist Jack Badcock, virtuosen Ciaran Ryan på 
banjo, mandolin og violin ungarske Jani Lang og Balázs Hermann på hhv. violin og 
kontrabas samt den tidligere vinder af BBC Radio Scotland Young Traditional Musician 
of the Year, Paddy Callaghan, på knapharmonika.
Medlemmerne af Dallahan mødte hinanden gennem de mange jam sessions, der 
præger Edinburghs folkemusikmiljø. De har hver deres forskellige musikalske rødder - 
fra klassisk musik og jazz til Balkanmusik og keltisk musik - men deres fælles kærlighed 
til den irske musik førte dem sammen og var med til at skabe den unikke lyd, der 
kendetegner bandet.
Dallahan har på kort tid tiltrukket sig en voksende skare af fans og turnerer flittigt både 
i Storbritannien og internationalt. Bandet har bl.a. optrådt ved den store Milwaukee Irish 
Fest i USA to år i træk, på Celtic Connections og som hovednavn på Copenhagen Irish 
Festival og blev nominerede i kategorien Best Up and Coming Artist of the Year ved 
Scots Trad Music Awards 2014.                        
             www.dallahanmusic.com
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Lørdag d.13. feb. kl. 20.30
i hal 2

Jack Badcock: Sang og guitar.
Ciaran Ryan: Banjo, mandolin og violin.
Jani Lang:  Violin.
Balázs Hermann:  Kontrabas.
Paddy Callaghan:  Knapharmonika.



VIGERSLEVLUND
UDLEJNING OG TRANSPORT

• Duge
• Servietter
• Service
• Borde og stole
• Gulve, varme og lys

Aftal tid for et besøg 
i vores udstilling

tlf. 64 89 23 30 · www.vigerslev.dk



Oysterband (UK)

Oysterband spiller levende folk-rock, og det har de gjort siden midt i 80’erne. Selv om 
musikken ikke er traditionel engelsk folkemusik, skinner kærligheden til ”rødderne” 
igennem. ”Rødderne” - og en tradition med integritet, masser af indlevelse og lidenskab, 
og menneskelige følelser. Folk, rock ... uanset hvad vi kalder det, er det god musik! 

Bandet opstod i og omkring byen Canterbury, hvor nogle af medlemmerne studerede. 
I 80’ernes England med fokus på rock og postpunk var det svært at placere Oysterband, 
og det var ikke særlig hipt at være et folk-band. Men musikken trak alligevel et publikum 
til, og de blev siden beskrevet som nogle af grundlæggerne af den engelske folk-rock. 
Og vi ved de er gode. De besøgte os for 5 år siden og gav en fremragende koncert! 

Siden da har de sammen med June Tabor gjort rent bord ved BBC Folk Awards 2012, 
og vundet alle de fire kategorier, de var nomineret i, deriblandt den prestigefyldte ”Best 
Album”. Så de er ”still going strong”.

En koncert med Oysterband er en stærk og dynamisk oplevelse. De er kendt for at 
levere varen plus lidt til!                            
                               www.oysterband.co.uk

- 57 -

Lørdag d.13. feb. kl. 20.30
i hal 2

John Jones:  Sang og melodeon.
Ian Telfer:  Violin og concertina.
Allan Prosser: Guitar.
Al Scott:  Bas, og mandolin.
Adrian Oxaal: Cello.
Dil Davies:  Trommer.



Middelfart A/S

Gert Vognstrup
Kristensen

Steffen 
Pedersen

Østergade 44 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 16 02 · e-mail: 550@edc.dk

Industrivej 3B  5500 Middelfart  tlf: 6441 0530  fax: 6441 6961  mail: info@trap.as  web: trap.as

EL . VVS . VENTILATION . ALARM . TELE/DATA . BLIK

Korsvejs Allè 23 B
Strib

5500 Middelfart   TLF. 35133644



Marie Frank Duo (DK)

Marie Frank startede som gademusiker, inden hun blev popstjerne. I 1999 slog hun 
igennem for fuld musik med albummet ”Ancient Pleasures”, hvor hittet ”Symptom Of My 
Time” gjorde den danske singer songwriter ”verdenskendt” i Danmark på meget kort tid. 
Marie Frank er fra Jylland. Hun er født i 1973 i Viborg, og er nærmest indbegrebet af det 
man kalder verdensborger – med musikken som udgangspunkt. Hun har rejst og spillet 
i mange lande både som gadeartist og som professionel musiker. Til at starte med blev 
sangene skrevet på engelsk, og inspirationen blev primært fundet i den amerikanske 
sangskriver tradition. I foråret 2015 udgav Marie Frank sit sidste nye album - denne 
gang med dansksprogede tekster. På albummet Kontinua præsenterer Marie Frank 
en række personlige og reflekterende sange om at være midt i livet. Disse sange og 
sangene fra hendes store bagkatalog, vil man helt sikkert kunne høre til koncerten på 
Strib Vinter Festival i 2016.

Med sig til koncerten har hun ægtemanden og multiinstrumentalisten Anders Pedersen. 
Det bliver et spændende genhør med Marie Franks sprøde stemme og personlige 
sange, når ”familieduoen” træder op.
                             
                            www.mariefrank.dk
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Søndag d.14. feb. kl. 13.00
i hal 1

Marie Frank: Guitar og sang.
Anders Pedersen:  Diverse instrumenter 
 og sang.



Vejlevej 48 . 7000 Fredericia
Tlf. 75 93 13 00

Brug den

lokale vognmand...

Bjørnøvænget 36 • 5500 Middelfart
www.vognmandfrank.dk 
mail@vognmandfrank.dk

VESTFYNS KLOAKSERVICE

• Containerudlejning 
Vi fjerner alle former for affald. 
Levering af grus, sten, sand, flis m.m. 
fra 1/2 kubikmeter 

• Kranarbejde 

• Kloakservice 
Slamsugning 
Spuling og rensning af rør 
Spiralmaskine til rensning af 
mindre rør fra 30 mm

v/ Lars Nygaard

2168 9826

Brug den

lokale vognmand...



Sofia Karlsson med orkester (SE/DK)

Sofia Karlsson er uden tvivl en af Nordens største stemmer. I Danmark fik hun sit 
gennembrud i 2006, da hun optrådte på Tønder Festival og vandt en Danish Music 
Award for bedste udenlandske sangerinde. Samme år vandt hun i øvrigt også en Svensk 
Grammy og i Sverige har hun siden vundet adskillige priser og etableret sig som et af 
de helt store navne på den svenske folk-scene. Året efter i 2007 spillede Sofia Karlsson 
for første gang og med stor succes på Strib Vinter Festival.
Sofia Karlsson er en kunstner, som vover mangt og meget, og på scenen er hun 
udfordrende, nærværende og underholdende som få. Sofia behersker adskillige 
instrumenter, men det er den rene, klare stemme og varme, indtrængende tone, der 
især rammer hendes publikum i hjertet. I Sverige er Sofia blevet en ægte stjerne 
siden gennembruddet med albummet ”Svarta Ballader”, og også i Danmark har Sofia 
Karlsson betaget sit publikum, når hun - alt for sjældent - har lagt vejen forbi.
Men nu er hun igen landet i Danmark og bliver ledsaget af Mattias Perés og Gustaf 
Lundgren. Svenske Gustaf Lundgren er blandt andet kendt som multiinstrumentalist i 
en udsendelsesrække i dansk TV med Anders Lund Madsen og han modtager i 2015 
den danske Gudman – pris, der gives til en musiker, der i særlig grad har markeret sig 
på den danske musikscene. 
Nikolaj Busk er med som gæstemusiker ved denne koncert. Nikolaj Busk er kendt fra 
bl.a. sin medvirken i Dreamers Cirkus, Hal og Nikolaj og tidligere i Trio Mio.  

Det bliver en varm eftermiddag!
             www.sofiakarlsson.com
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Søndag d.14. feb. kl. 13.00
i hal 1

Sofia Karlsson: Sang.
Gustaf Ljunggren: Guitar, mandolin mm.
Mattias Pérez: Guitar.
Nikolaj Busk: Harmonika og klaver.



Strib Vinter Festival vil gerne
takke alle annoncører, sponsorer og 

andre samarbejdspartnere for den støtte, 
I har ydet til dette års festival.

På gensyn i 2008

Der må ikke parkeres i 
den gamle skolegård og 
på Røjlemosevej.



Strib Vinter Festival vil gerne
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andre samarbejdspartnere for den støtte, 
I har ydet til dette års festival.
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den gamle skolegård og 
på Røjlemosevej.

På gensyn i 2017



-godt selskab


