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Colum Sands
Søs Fenger med trio
Kort over Strib by - På gensyn
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Natten er vor egen...
Når mørket sænker sig og lyset stråler foran os og omkranser scenen, så sidder vi i
mørket og samler vores opmærksomhed mod det der sker i lyset. Vi er sultne,
sult trods
vi har spist et godt måltid inden vi krøb ind i koncertsalens beskyttende
kyttende mørke.
Vi er sultne på oplevelser. Vi vil gerne forføres. Vi vil gerne engageres. Vi vvil gerne
underholdes. Vi sætter vores lid til den eller de personer som træder
træd op foran os i
projektørernes skær og starter på at forføre os trækker
ker os ud af mørket og leder os
rundt i nye universer. Nogle er gamle kendinge
dinge andre helt nye og ukendte for os. Vi
griner og vi græder. Vi lytter og ser. Vi klapper og er trygge
trygg i mørket. Vi finder en fællesskabsfølelse hernede
ede i mørket, og vi regner med
me at det varer ved...
Fællesskabet
bet omkring kunstnerne og lyset.
l
Vi slår kreds om dem og suger af deres
kraft og spiser som sultne ulv
ulve og fortærer hvad der bliver lagt foran os. Ikke ukritiske
men opmærksomm
ærksomme og lyttende.
Vi ser hvad vi ser. Vi sorterer og glædes eller forkaster. Vi sidder i en verden hvor vi
gerne vil blive. Vi oplever magien. Vi nyder hvert minut, hvert øjeblik.
I 3 dage skal vi gå ind af de magiske døre. I 3 dage skal vi forføres som i tusind og en
nat. I 3 dage er natten og mørket vores ven og ikke vores fjende. Virkeligheden står
og banker på udenfor. Vi beder den vente lidt. Vi vil have det hele med. Vi er trygge,
ikke bange i mørket. Vi leger med, synger med; vi lever i nuet. Vi føler at vi lever. Vi
beder til, at det ikke slutter. At lyset ikke bliver tændt. At mørket beskytter os. Vi er til
festival i Strib som så mange gange før og forhåbentlig mange år endnu...
Så ”…please don’t turn on the light ” eller på fynsk ” Natten er vor egen” !

God festival!
Peter Abrahamsen

Layout: www.fokusdesign.dk
usdesig
- tlf. 40 18 65 48 . Annoncer og tryk: www.mvtryk.dk - tlf. 64 41 15 62
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Praktiske oplysninger
Program og information:
Middelfart Turistkontor, tlf. 64 41 17 88, fax. 64 41 34 85, mail@middelfartturist.dk.
Se også festivalens hjemmeside, www.strib-vinterfestival.dk

Billetpriser:
Se venligst midtersiderne.

Billetsalg:
Billetsalget starter fredag den 26. november 2010 kl. 09.00.
Middelfart Turistkontor...............................Tlf. 64 41 17 88.
Middelfart Sparekasses afdelinger........... Se side 4.
Billetsalg til GUF-medlemmer...................Se side 32.

Bemærk:

@SRK\]VáO^^YXOXKX^SV=^\SL@SX^O\PO]^S`KV

Der kan max. købes 6 billetter af hver billettype pr. person. Billetgebyr: På alle billetter,
dog undtaget overnatningsbilletter, er der et salgsgebyr på kr. 10 til billetsalgsstedet.

Overnatning:
Den 17.-20. februar 2011
løber endnu en Vinterfestival
i Strib af stablen.

Fredag den 26. november
starter billetsalget til Vinter Festivalen.
Fra kl. 9.00 sælges billetterne fra:

Fredag den 18. februar
kan du i Hal 2 høre:

ã6WULEDIGHOLQJ
ã0LGGHOIDUWDIGHOLQJ
ã0LGGHOIDUW7XULVWEXUHDX

Phønix
Tao Rodriguez-Seeger
Oysterband
Rabat
Er du kunde i Middelfart
Sparekasse får du 50 kr.
rabat til koncerten fredag
aften kl. 20.30.

Strib afdeling
Middelfart afdeling
Fredericia afdeling

Vigtigt:

Vejle afdeling

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

Gebyr på 10 kr. pr. billet.

Kolding afdeling

Garderobe:

Du skal møde personligt op, og vi
sælger højst 6 billetter pr. koncert
eller 6 partoutkort pr. person.

Uldum afdeling

I forhallen mellem Hal 1 og Hal 2 er der garderobe
med opsyn - Pris pr. del kr. 10,-

Fra mandag den 29.11.2010
sælger vi billetter fra Strib og
Middelfart, men de kan bestilles
fra alle øvrige afdelinger.

Ødsted afdeling
Hedensted afdeling

Husk:

Vinding afdeling

Egne drikkevarer må IKKE medbringes på nogen
af spillestederne!

Odense afdeling
Horsens afdeling

Festival-information: Tlf. 64 40 29 39
Åbningstider:
Fredag...............16.00-01.00
Lørdag...............09.00-01.00
Søndag..............09.00-18.00

På gensyn til Vinterfestival 2011 i Strib.

Rechnitzer.dk

Der er i begrænset omfang mulighed for at overnatte i skolens klasseværelser, men
KUN ved forudbestilling! Pris: 60 kr. pr. person pr. nat. Medbring selv sovepose samt
liggeunderlag, og husk at henvende dig i informationen, når du ankommer.
Alternativ overnatning: Se side 16 (Rosenfeld Bed and Breakfast) og side 60 (Park Hotel).

www.strib-vinterfestival.dk
www.midspar.dk
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Åbningstider:

ALLE HVERDAGE

Start festivalen eller en dejlig weekend
med en middag på Madgalleriet,
festivalens hyggelige musikspisehus
Vælg mellem
3 forretter
3 hovedretter samt
2 desserter

Vælg en ret til kr. 188,00
Vælg to retter til kr. 268,00
Vælg tre retter til kr. 298,00

R
HUSK bordbestilling på tlf. 64 40 65 85
eller mail info@gallerinoerballe.dk
Altid spændende livemusik
hver aften samt lørdag eftermiddag

Madgalleriet
Vestergade 19, Strib
5500 Middelfart
tlf. 64 40 65 85

Åbningstider
Fredag åbent fra 16.00
musik fra 17.30
Lørdag åbent fra 12.00
musik fra 12.30 - 15.00
musik fra 17.00 - 20.00

ØSTERGADE 18-20 . 5500 MIDDELFART . TLF. 64 41 01 40 . FAX 64 41 40 77

KL.
9-20
LØRDAG KL. 8-18

STRIB
Kundevenlige åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9.00-20.00
Lørdag kl. 8.00-18.00

Kirkekoncert:

Peter Abrahamsen og Thomas Clausen (DK)
”Sange til kirkens rum”
Sangeren og guitaristen Peter Abrahamsen
og pianisten Thomas Clausen fremfører
danske salmer og sange.
Peter Abrahamsen har med sine personlige
fortolkninger forholdt sig til den danske
sangskat. I anledning af sin 60 års fødselsdag
udgav han i 2001 sin egen store hyldest
til den danske sang: ’Tit er jeg glad’. Her
fortolkede han blandt andet Jeppe Aakjærs
’Ole sad på en knold og sang’ og skabte ny
musik til ”I østen stiger solen op”.
I forbindelse med sommerens udgivelse
af ’Bagved bjerget…bagved stjernerne’,
anledningen var hans 50 års jubilæum,
fandt Peter Abrahamsen yderligere frem
af skatkisten. Til at give denne CD’s sidste
nummer, grundlovssangen ’Jeg elsker de
grønne lunde’ den rette tone og stemning
valgte han Thomas Clausens klaverspil.
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Helt tilbage i 1998 indspillede Thomas Clausen (sammen med saxofonisten Hans Ulrik)
en CD, der ikke kun indeholdt, men også hed ’Danske sange’. Her kunne man høre
Thomas Clausens arrangementer af blandt andet ’Jeg gik mig ud en sommerdag’ og
’En rose så jeg skyde’. Siden da har de danske sange ulmet i jazzpianistens repertoire
og da Clausen i 2006 blev bedt om at sætte musik til Jonas Poher Rasmussens ﬁlmhyldest til sin farfar, Halfdan Rasmussen var det også de danske sange, han tyede til.
Nu er de to musikere gået sammen og har bygget et repertoire med danske salmer
og sange. Peter Abrahamsens guitar med dens sprøde og dog varme klang går smukt
i spænd med tangentinstrumentet, det medbragte Fender Rhodes’ store rumlighed.
Sammen med Peter’s stemme, vil disse to instrumenter danne en perfekt ramme
omkring festivalens kirkekoncert.
www.peterabrahamsen.dk
www.thomasclausen.dk
Peter Abrahamsen:
Thomas Clausen:

Vokal og guitar.
Tangenter.

www.strib-vinterfestival.dk

Torsdag d. 17. februar kl. 19.30
Strib Kirke
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Officiel åbning af Strib Vinter Festival 2011
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Strib Skoles Kor - Phønix
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Strib Skoles kor og Orkester åbner Strib Vinter Festival sammen med Phønix. Koret
består af børn fra skolens 2. – 6. årgang og orkestret består af elever fra 8. – 9. Årgang.
www.strib-skole.dk
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www.phonixfolk.dk

Åbningstalen holdes af Helge Arildsø, formand for FFS,
”Folkemusikkens Fælles Sekretariat”.
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Birte Brændgaard:
Peder Brandt:
Lise Lotte Larsen:

Kordirigent.
Kor og orkester.
Orkester.

Phønix:

Se side 19.

www.strib-vinterfestival.dk

Fredag d. 18. februar kl. 18.30
CaféScenen
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Lonnie Kjer og Stefan Mørk med band (DK)

MALERFIRMAET
JØRGEN JØRGENSEN
Møgelvænget 3 · Strib
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 27 78 · Bil 40 28 25 78

Med debutpladen ”13 Songs” har Kjer og Mørk slået sig fast som et interessant og
lovende folk/pop-indlæg et sted på den danske scene, hvor der ikke ﬁndes andre
aktører. Fuldstændig blottet for lette løsninger går de stædigt og stolt imod mainstream
og forventede markedsandele for i stedet at give et seriøst bud på, hvordan det lyder,
når musik bliver taget alvorligt. Her er ingen lette udveje. De største inspirationskilder er
navne som Leonard Cohen og Alison Krauss.
Siden udgivelsen har gruppen givet en række koncerter på spillesteder rundt om i
Danmark, England og Polen. Sange fra pladen har fundet vej til radiostationer i Italien,
Holland, Belgien, Tyskland, England, Makedonien og Danmark. Nummeret Silence of
Sirens blev brugt af Kræftens Bekæmpelse i en TV-kampagne. En ny CD forventes på
gaden i løbet af 2011.
Lonnie Kjer er konservatorieuddannet sanger og sangskriver. Hun vandt det danske
Melodi Grand Prix i 1990 under efternavnet Devantier, og har udgivet 2 plader i eget
navn, senest Tæt På i 2008.
Stefan Mørk er ﬁlm-instruktør og sound designer. Bl.a. har han modtaget “Outstanding
Graduate Award 2004 fra The National Film And Television School i London og Best
Young Director 2005 (UK).
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Lonnie Kjer:
Stefan Mørk:
Ole Jørgensen:
Morten Høi:
Peter Kofod:
Jane Clark:

Vokal.
Guitar, vokal og trommer.
Klaver, lap-steel m.m.
Guitar, mandolin m.m.
Kontrabas.
Violin.

www.kjermork.dk

Fredag d. 18. februar kl. 20.00
Hal 1
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www.strib-vinterfestival.dk
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Nalle and His Crazy Ivans (DK)

STRIB EL ApS
Aut. el-installatør

Vi udfører alt
el-arbejde på
vinterfestivalen

Lars Mullesgaard
Maskinmester og el-installatør

Tangmosen 4, Strib · 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 25 21 · www.strib-el.dk

QVNHUGXQ\WYHOY UHLEDGHY UHOVHWVnNRQWDNWRVRJInHQSULV

Danmarks førende rock- og soulsanger Nalle er efterhånden lige så kendt for sine
fortolkninger af blues- og rootsmusik. Det er blevet til tre fremragende CD udgivelser i
samarbejde med Hans Theessink og Knud Møller. Et samarbejde, der har høstet mange
anmelderroser, og som har vakt opmærksomhed i den internationale bluesverden.
Ved siden af har Nalle en trio, hvor han spiller sammen med guitarvirtuosen Henning
Kaae fra Svendborg og hans mangeårige samarbejdspartner og producer, Ivan Sand.
Trioen startede egentlig som et fritidsprojekt, men har med tiden opnået mindst lige
så stor spilleglæde og intensitet, som Nalle´s øvrige projekter. Repertoiret er hentet
fra de tidligere trio-udgivelser tilsat en række af Nalle´s gamle hits, men stilen er mere
rendyrket hen mod akustisk blues.
Nalle, Kaae & Sand har efterhånden optrådt i hele Danmark og har ligeledes optrådt ved
ﬂere lejligheder i udlandet, både i fjernøsten, Italien og Norge. Efter krav fra publikum, er
trioen i sommeren 2010 blevet dokumenteret på CD’en ”Back to the Roots”. I sandhed
en rammende titel for ikonet Rock-Nalle.
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Nalle:
Ivan Sand:
Henning Kaae:
Dion Egtved:

Vokal og guitar.
Guitar.
Guitar.
Bas.

www.strib-vinterfestival.dk

Fredag d. 18. februar kl. 20.00
Hal 1
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Sko/Torp (DK)

Rosenfeld Røjlegård
Den pris du vil gi’
for den bolig du kan li’
Gå ind på home.dk og klik en pris på din
drømmebolig. Det er helt uforpligtende
og kræver kun et enkelt klik
– så er du i gang med din bolighandel.

Det kan Sko/Torps sange. Også de mange nye, de har skrevet efter genforeningen.
Flere af dem er allerede luftet for publikum, mens andre vil blive det på kommende
turneer. Og hvem ved - måske også på en ny plade en dag?

MIDDELFART

Bed and Breakfast
Røjle Bygade 124 Tlf. (+45) 64 40 23 50
DK-5500 Middelfart
Mobil 24 40 79 50
info@rosenfeld.dk
www.rosenfeld.dk

v/ Arne Blomstrøm
Statsaut. ejendomsmægler, MDE
Havnegade 47, 5500 Middelfart
middelfart@home.dk

Tlf. 64 41 80 90


Det gav genlyd i det musikalske Danmark, da sangeren Søren ”Sko” og musikeren Palle
Torp fandt sammen i 1989. Året efter løftede de den melodiske danske poprock et par
niveauer op med deres første album On A Long Lonely Night, syv år senere gik de hver
til sit, og yderligere syv år senere fandt de såmænd sammen igen.
”Det har hele tiden ligget i kortene, at vi ville ﬁnde sammen igen, men at det sker nu, er
lidt af en tilfældighed”, fortalte Søren Sko ved genforeningen. ”Vi havde et par mindre
jobs. Det var sjovt, og det gik virkelig godt, så vi ﬁk lyst til at tage den derfra, og inden
længe var vi også begyndt at skrive nye sange sammen.”
Fire af dem dukkede op på den gennemført ﬂotte tre-dobbelte opsamling Glorious Days.
The Very Best Of Sko/Torp (2007), hvor en af cd´erne indeholdt liveoptagelser fra en
akustisk turné, de havde været på året før. Og hvor de havde genfundet noget af den
kemi, som havde været så vigtig en del af deres samarbejde under første ombæring i de
tidlige 1990´ere. Der stod ikke lutter afslapning på programmet i de adskilte år. Snarere
tværtimod. Palle Torp skrev en række sange til andre artister, spillede lidt og underviste en
del på konservatorierne i Århus og Odense, mens Søren Sko lancerede sig selv som solist
med stor succes på fem albums. Alligevel fandt de sammen igen og drog på en akustisk
turné til stor glæde for deres mange fans. Dermed førte de bevis for den gamle frase, der
siger, at deﬁnitionen på en god sang er, at den skal kunne spilles på en akustisk guitar.

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

Søren “Sko” Svenninggaard:
Palle Torp:
Morten Woods:

www.strib-vinterfestival.dk

Vokal.
Vokal.
Guitar.

Fredag d. 18. februar kl. 20.00
Hal 1
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Phønix (DK)
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Phønix er ét af Danmarks bedste og mest bookede folkbands. Det helt unikke lydunivers
i dette prisvindende band, har ført dem rundt i store dele af verden, på de største folk
festivaler så vel som de mest intime klubscener.
De ﬁre talentfulde musikere i Phønix indfanger på mesterlig vis deres lyttere med deres
egen unikke blanding af utæmmet entusiasme og uimodståelig musikalsk charme.
”De er virkelig kommet i masterklassen og har både rødder, musikalsk nerve og
dygtighed til at spille op for det store publikum i ind- og udland. Anja Præsts klarinetter
kører op og ned i harmoni med Jesper Vinthers harmonika, og Jesper Falch er utrolig
nærværende og levende rytmisk. Karen Mose er en stilsikker og klar sanger, man må
bare tage hatten af og sige: Sådan skal det gøres!” (RootsZone)
Phønix bringer nyt liv til den danske musiktradition og når de går på scenen, gør de det
med en sådan intensitet og musikalitet, at det er en fryd at overvære, både for ører og
for øjne.
www.phonixfolk.dk

Anja Præst:
Jesper Falck:
Karen Mose:
Jesper Vinther:

Basklarinet og klarinet.
Percussion.
Vokal.
Harmonika.

www.strib-vinterfestival.dk

Fredag d. 18. februar kl. 20.30
Hal 2
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Tao Rodriguez-Seeger og Laura Cortese (USA)

Michael Pedersen 24 40 81 53
• Tagarbejde
• Vinduer/døre
• Køkken/bad
• Nybygning
• Halbyggeri
• Trapper
• Reparation
• Ombygning
• Tilbygning

Kustrupvej 31 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 33 02

Fax 64 40 33 42 · www.kustrup.dk · E-mail: kustrup@kustrup.dk

At komme med en dækkende beskrivelse af de mange musikalske sammenhænge,
som Tao Rodriguez-Seeger er involveret i, er ikke muligt her. Men helt sikkert er det, at
vi skal møde en meget aktiv musiker. En mand, der optræder både som solist, i duoen
med Laura Cortese, samt med sit band.
Navnet Seeger kommer fra bedstefaderen, den berømte og navnkundige Pete Seeger,
som Tao også jævnligt optræder sammen med. Èn af de seneste optrædender, var i
forbindelse med indsættelse af den amerianske præsident Barack Obama, hvorfra TVbillederne gik verden rundt.
Tao Rodriguez-Seeger er vokset op i Nicaragua, og selv om han er en fremragende
fortolker af den amerikanske folkemusik, tager han specielt kegler med sine fortolkninger
af spanske og sydamerikanske sange.
Laura Cortese er en teknisk sublim og meget anerkendt sanger og violinist, som ud over
at optræde sammen med Tao Rodriguez-Seeger også selv har en succesfuld karriere
med turnéer over hele verden i eget navn.
Ofﬁcielt kommer Tao og Laura til Strib Vinter Festival som en duo, men gad vidst om der
ikke dukker venner og musikalske legekammerater op på scenen?
www.myspace.com/taorodriguezseeger



Tao Rodiguez-Seeger:
Laura Cortese:

Vokal, guitar
og banjo.
Vokal og violin.

www.strib-vinterfestival.dk

Fredag d. 18. februar kl. 20.30
Hal 2
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Oysterband (UK)

Velkommen hos Slagteren i Strib
Top moderne slagterbutik, med et stort udvalg,
hvor alt selvfølgelig er hjemmelavet.
Alt i mad ud af huset - store som små selskaber
Færdigretter - lige til at varme...
I vores specialafdeling har vi et stort udvalg af:
• vine (over 250 forskellige)
• danske og udenlandske øl
• spiritus
• Munkholm sæbe
• Valrhona Chokolade
• Summerbird chokolade
• Estate coffee
• Kusmi tea
Og meget meget mere…

Altid stort udvalg af færdigpakkede Gavekurve
Vi er altid et besøg værd..
Se vores hjemmesider:
www.slagterenistrib.dk og www.slagteren-i-strib.dk

Iørefaldende folk-rock fra et af Englands og vel også Europas bedste folk-orkestre, i
dette tilfælde i den akustiske version.
I 80’ernes England med fokus på rock og post-punk 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 hvis musikken er god, hvad betyder det så, om man kalder det folk eller rock?
Kærligheden til ”rødderne” skinner igennem. ”Rødderne” (roots), en tradition med
integritet, masser af indlevelse, lidenskab og menneskelige følelser. Musik, der giver
dig lyst til at danse, grine, græde eller hoppe af glæde. Det er den musikalske baggrund,
som Oysterband, med over 30 år på scenen, lukker op for ved sine koncerter.
Når den karismatiske forsanger John Jones ﬁnder sammen med Choppers dansende
cello og smukke harmonier med resten af bandet, kender publikums lydhørhed og
begejstring ingen grænser.
En koncert med Oysterband er en stærk og dynamisk oplevelse. Uanset om musikken
er i højeste eller laveste gear, er der altid så megen nerve og energi, at de tændte
tilhørere uden besvær skifter fra knappenålsstille lytten til fællessang og dans.

På gensyn hos Slagteren i strib
Slagteren i strib · Vestergade 60 · 5500 Middelfart · Tel. 64 40 10 67

mad med mere

John Jones:
Alan Prossner:
Ian Telfer:
Chopper:
Dilwyn Davies:

Vokal og melodeon.
Vokal og guitar.
Violin, concertina og vokal.
Basguitar, cello og vokal.
Trommer.

www.strib-vinterfestival.dk

www.oysterband.co.uk

Fredag d. 18. februar kl. 20.30
Hal 2
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Irish Pub:
Denis McLaughlin med venner (IRL/DK)

STRANDVEJENS AUTO
Strib Aps - Tlf. 64 40 16 61
v/ Henning Hansen · Strandvejen 180

• Reparation af alle bilmærker
• Moderne Bosch tester
CAD-mærket betyder godt håndværk

Den Irske Pub, med Denis McLaughlin i spidsen for musikken, er for længe siden blevet
en institution på Strib Vinter Festival. Her skabes den ægte irske stemning.
Uundværlig vil de ﬂeste mene. Især dem som år efter år er trofaste gæster fra start til slut.
Denis McLaughlin er en mand af få ord. Han vil helst tale igennem musikken. Om sig
selv skriver han, at han er ”en Irish Balladeer fra Derry City i Northern Ireland, og nu er
bosiddende i Danmark”. Han har spillet siden han var 13.
Denis McLaughlin sørger for, at der kan synges, klappes og trampes til de
mange irske sange. Det er en god tradition at indtrykkene fra aftenens
koncerter bliver skyllet ned på den Irske Pub. Kom og nyd den gode stemning - og oplev en forrygende koncert.
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Denis McLaughlin:
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Hvor mange og hvilke musikere Denis stiller op med, er tit en overraskelse,
men der skal nok dukke venner op på scenen...

Kieran McLaughlin:

Guitar, vokal, banjo
cittern, mandolin,
bodhran, okseben,
kamelben, hvalben,
afikansk kohorn og
buffalo horn.
Guitar, vokal,
bodhran.

www.strib-vinterfestival.dk

www.denismclaughlin.dk

Fredag og Lørdag kl. 21.00
Den Irske Pub
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Punkt1 Middelfart har over 1000 varer udstillet.
»Det er en ren win win situation«

Strib Radio
Vestergade 85, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 11 20

Nyvang 3 · 5500 Middelfart
Tlf. 6341 5050 · www.punkt1.dk · ms@niels-e.dk

SALG • SERVICE • REPARATION
EL-INSTALLATIONER AF ENHVER ART

-)$$%,&!24 +2%3+/,%
VKRELRER 'ANES
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$ANMARKS FRSTE
TAMILSKE KRERLRER

EL-afd./kontor
or 63 41 50 00
Butik
63 41 50 10
Vagttelefon
Jørgen Jensen
n

63 41 50 29
64 41 50 15

(QN PSHWDNWLOYRUHVDQQRQF¡UHUIRUMHUHVVW¡WWH
Værkstedsvej 17
5500 Middelfart
www.niels-e.dk
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Seven Up - Happy Jazz

Jazz´en swinger!
Maden smager!
Gratis adgang!
Sildebord kr. 80,(spis, hvad du kan)

$OJDGH1\JDGH
0LGGHOIDUW
7OI
)D[

Musikerne i Seven Up - Happy Jazz, som til denne koncert er reduceret til fem musikere, er
kendte som happy jazz eksperter, der med energi og spilleglæde, boltrer sig i traditionelle
jazzstandarder og evergreens krydret med swingmusik i ﬂotte arrangementer.Takket være
deres over 25 årige samarbejde i Fredericia Big Band og erfaringer fra forskellige jazzdanse- og underholdningsorkestre og grupper, har de en utrolig bred musikalsk baggrund.
Den alsidige besætning, med saxofoner, klarinet, ﬂøjte, basun, guitar, banjo, kontrabas
og trommer, gør Seven Up - Happy Jazz til et spændende bekendtskab.

Vel mødt til en hyggelig formiddag i Hal 2!

Anders Kjerkegaard: klarinet, saxofon,
og tværfløjte.
Knud Schwaner:
Trombone.
Kent Illum Petersen: Guitar og banjo.
Leif Urhøj:
Kontrabas.
Finn Træde:
Trommer.

Lørdag d. 19. februar kl. 11.30
Frokost-jazz i Hal 2

Algade 69B
Tlf. 64 41 01 31
www.strib-vinterfestival.dk
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» Vi løser både store og
små opgaver for dig

MIDDELFART REGNSKABSSERVICE
Reg. revisor
v/ Lars Nørgaard
Hessgade 3 1. sal
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 50 84
middelfat-regnskabsservice@mail.tele.dk

Esbjerg

Fredericia

Middelfart

Lillebæltsvej 92
6715 Esbjerg N
Telefon 79 15 14 00
Telefax 79 15 14 99
esbjerg@e-a.dk

Købmagergade 19-21
7000 Fredericia
Telefon 79 21 11 00
Telefax 79 21 11 99
fredericia@e-a.dk

Mandal Allé 5
5500 Middelfart
Telefon 63 40 92 00
Telefax 63 40 92 99
middelfart@e-a.dk

Odense

Vejle

Århus

Jarlsberggade 15 D
5000 Odense C
Telefon 65 20 65 00
Telefax 65 20 65 99
odense@e-a.dk

Boulevarden 15
7100 Vejle
Telefon 79 43 33 00
Telefax 79 43 33 99
vejle@e-a.dk

Søren Frichs Vej 57
8230 Åbyhøj
Telefon 89 47 00 00
Telefax 89 47 00 99
aarhus@e-a.dk

mth.dk/odense

Lørdag d. 19. februar

Torsdag d. 17. februar
Strib Kirke
kl. 19.30

Peter Abrahamsen og Thomas Clausen Kr. 100,-

Fredag d. 18. februar
Festivalåbning
CaféScenen
kl. 18.30

Strib Skoles Kor & Orkester

Gratis

Hal 1
Kl. 20.00

Lonnie Kjer og Stefan Mørk med band Kr. 240,Nally and His Crazy Ivans
Sko/Torp

Hal 2
Kl. 20.30

Phønix
Tao Rodriguez og Laura Cortese
Oysterband

Kr. 240,-

Irish Pub
Kl. 21.00

Denis McLaughlin med venner

Gratis

Åbningstale v/Helge Arildsø

Phønix

Hal 2
Kl. 11.30-13.30

Seven UP
Frokostjazz

Gratis

Hal 1
Kl. 13.30

Morten Alfred Høirup præsenterer:
“Lille datter, vil du gifte dig?”

Kr. 140,-

Hal 1
Kl. 20.00

Tradish
Niels Hausgaard med Anne Dueholm
Tom Donovan
David Munnelly Band
Eleanor Shanley Band
Bayous - 1. sæt

Kr. 260,-

Hal 2
Kl. 20.30

Kr. 260,-

Hal 2
ca. 00.30-01.30

Bayous - 2. sæt

Gratis

Irish Pub
Kl. 21.00

Denis McLaughlin med venner

Gratis

Søndag d. 20. februar
Hal 1
kl. 13.00

Signe Svendsen med band
Colum Sands
Søs Fenger med trio

Kr. 200,-

Konferenciers: Bente Kure & Leif Ernstsen

Partoutkort til hele festivalen: Kr. 590,Som kunde i Middelfart Sparekasse får du 50 kr. rabat pr. billet til koncerten
fredag d. 18. februar kl. 20.30 i Hal 2 (gælder kun billetter købt i Sparekassen).

Partoutkort gælder til alle arrangementer - dog undtaget kirkekoncerten
torsdag aften.

Billetsalg til GUF-medlemmer

Billetpriser er ekskl. forsalgsgebyr på kr. 10,- pr. billet. 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!

Medlemmer af GUF kan købe billet til Strib Vinter Festival 2011 i perioden fra d. 19. til
25. november 2010. Der kan kun købes en billet af hver billettype pr. medlemskab.
Billetter kan kun købes til eget brug. Ved køb af partout-billet kan medlemmerne også
købe en billet, der gælder til overnatning på skolen.
Medlemsbilletter til Strib Vinter Festival kan kun købes ved henvendelse til:
Kasserer Mona Høj Jensen, mobil: 23 20 82 50 eller mail: lemona@mail.tele.dk
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Efter koncerterne fredag og lørdag aften:

Levende musik på CaféScenen - Fri entré
Billetsalg og information:
Middelfart Turistkontor 64411788
Middelfart Sparekasse 64401750
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Festival festmenu 2011

FestivalCaféen
Besøg Caféen og få 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.

Åbningstider:

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

Fredag: 17.30 - 02.00
Lørdag: 08.00 - 02.00
Søndag: 08.00 - 15.00

Gør lørdagen på Strib Vinter Festival til mere end en musikalsk oplevelse: Start aftenen
med en kulinarisk oplevelse.
Festivalmenuen bliver, traditionen tro, leveret af Restaurant FÆNØSUND, hvor den
kendte TV kok Jacob Elkjær har sammensat en inspirerende buffet - hvor der ikke alene
bliver serveret 2 slags kød, men også et uovertruffent udvalg af spændende salater og
varianter over rodfrugter. Festivalmenuen rundes af med Restaurant FÆNØSUND’s
velkendte chokoladekage.

Forret:

Varm menu:
- 19.00
Fredag d. 18/2 kl. 17.30 kartofler,
ed
gm
”Gammeldaws” flæskeste ips.
og
rødkål, sovs ch
- 19.00
Lørdag d. 19/2 kl. 17.30 ger, rejer
muslin
Paella m/kylling, bacon, t udvalg.
samt salatbar m/stor

Morgenbord
Lørdag & søndag 08.00 - 10.30
Stort, lækkert udvalg af brød, ost
pålæg, juice samt kaffe og te.

Husk:
Egne drikkevarer må ikke
medbringes i Caféen!

- brød m/smør.
Røget dyr på svampesalat
Serveres med et glas vin.

Buffet:

.
Tomatmarineret nakkesteg
te.
lot
cu
Rosastegt kalve
ep.
rto
Ka ffelsalat m/grov senn
r.
gte
Honningbagte rodfru
frugt.
Bladsalat m/knas og tørret
m
basiliku og rucola.
Hvedekerner m/hvidløg,
og romainesalat.
Pasta m/persilleolie, ærter

Fe
estmenu vinkort
Vii gentager succesen fra
sid
dste års festival, og har
be
edt JENKI-VIN
N ﬁnde et
pa
ar vine som supplement
til vores Festival-vin, så der
ige
gen i år er et lille - men
go
odt udvalg.

Dessert

Chokoladekage m/
e
bærkompot og vaniljecrem

Hele weekenden:
ger
Den originale festivalbur
.
ål
dk
m/kamsteg og rø
Frisklavede sandwich.
hotdogs.
Varme pølser, ristede og brød.
re
3 stk. hjemmelavet smør
le.
Frisk salatbow
ge
Kaffe, the og friskbagt ka
k,
sli
e,
Udvalg af chokolad
chips og frugt.

Pris pr. kuvert kr. 260,2600
. november

salg fra d.
Billetter kan købes i for
n.
samt på selve festivale

Lø d d.
Lørdag
d 19.
19 februar
f
kl. 17.30
FestivalCaféen
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Morten Alfred Højrup præsenterer:

“Lille datter, vil du gifte dig?”

MORTEN ALFRED:
- For os er denne her koncert en helt fantastisk chance for at realisere en drøm vi
længe har haft, nemlig at samle sangere og musikere med vidt forskellige vinkler på
musikken, i en fælles koncert med focus på den danske folkemusik. Hver for sig, og i
forskellige konstellationer, har vi i mange, mange år spillet på spillesteder og festivaler
over hele verden, men når vi går på scenen på Strib Vinter Festival bliver det første
gang nogensinde at vi optræder sammen allesammen, og det glæder vi os helt vildt til.
Lørdag eftermiddag på Strib Vinter Festival præsenterer dette unikke festivalorkester en
lang række sange og melodier, som enten er hentet frem fra gamle nodebøger, eller
skrevet og komponeret af de deltagende musikere. Bl.a. sangene kan nævnes titler som
“Skøn Annas Vise”, Som Stjernerne”, “Frederiksberg Allé” og “Om Natten, min Kære”,
og instrumentalmusikken bliver bl.a fra Fanø og Himmerland. Herudover får ﬂere ny
kompositioner urpremiere ved denne koncert.
KUNSTNERNE PÅ SCENEN:
På scenen møder du folkemusikduoen Sonnich Lydom & Morten Alfred Høirup,
sangfuglene Channe Nussbaum & Laura Illeborg, den gamle traditionsbærer, Fin
Alfred Larsen, den transatlantiske instrumentaltrio, American Café Orchestra (med
bl.a. amerikanske Ruthie Dornfeld og ﬁnske Tapani Varis), og til sidst afslutter alle de
optrædende med at gå sammen i ét stort festival orkester.

Sonnich Lydom:
Morten Alfred Høirup:
Ruthie Dornfeld (USA):
Tapani Varis (SF):

Musikere fra Danmark, Finland og USA tager dig med på en
rejse med den danske folkemusik

Channe Nussbaum:
Laura Illeborg:
Fin Alfred:

Mundharpe og diatonisk
harmonika.
Sang og guitar.
Violin og vielle.
Akk. basguitar
og jødeharpe.
Vokal.
Vokal.
Sang, harmonika,
banjo, mandolin etc.

www.myspace.com/traddk
www.myspace.com/traddk
www.ruthiedornfeld.com
www.myspace.com/tapanivaris
www.nussbaum.dk
www.myspace.com/laurailleborg
www.myspace.com/ﬁnalfred

Syv musikere og sangere fra Danmark, Finland og USA, tolker en række spritnye såvel
som ældgamle danske sange og skæmteviser, om kærlighedens mange facetter. Ind
imellem krydres med melodier fra forskellige egne af Danmark, ﬂere af melodierne
hentes frem i dagens lys efter mere end 100 års dvale, andre er helt nye og dugfriske.
SVIP SVAP SVOVLSTIKKE:
Koncerten tager udgangspunkt i albummet ’Svip Svap Svovlstikke’, som duoen Sonnich
Lydom & Morten Alfred Høirup udgav i 2010, med de deltagende musikere som gæster.
Anmelderne roser albummet og taler om ”aldeles velspillende musikere”, og det
amerikanske musiktidsskrift, Sing Out skriver: “The whole disc is a true delight, a feast
of Danish music you won’t hear elsewhere”.
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Lørdag d. 19. februar kl. 13.30
Hal 1
www.strib-vinterfestival.dk
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Vognmand “Frank” og
Vestfyns Kloakservice Aps

Vi tager skraldet ved festivalen!
Containerudlejning · Kloakservice · Kranarbejde
Åbningstider:
Mandag-søndag 17.00-22.00

v/ Lars Nygaard
Bjørnøvænget 36 · 5500 Middelfart · Tel. 64 41 09 43 · Fax 64 41 07 80
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Husk: Musik til kl. 01.30 fredag og lørdag!

CaféScenen
Besøg Caféen og få gode oplevelser både for øret og ganen...

Genrerne på CaféScenen spænder bredt:
Viser, irsk og skotsk folkemusik, dansk folkemusik, nordisk folkemusik, cajun/zydeco,
spillemandsmusik, folk-rock, blues...

Mød blandt andre:

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 irerne vil
sige det: “The craic”.

- The Gravediggers..................... Populært, nyt folk-band fra det vestjydske.
- Butzback...................................Velkommen igen til denne talentfulde sangskriver.
- The Enfant & The Quiet............ Spændende nyt folk-band med deres helt egen stil!
- Juhls orkester........................... Iørefaldende sange og tankevækkende tekster.
- Løven, Kim og Hulken.............. Fest og god stemning - hver gang!
- Folk Friends Kvartet................. Business as usual...
- Anders Mikkelsen.....................Vel nærmest en “ven af huset”.
... og mange ﬂere, kendte såvel som helt nye navne!

Har du lyst til at optræde på CaféScenen?
Kontakt Dorthe Kold på tlf. 20970641, eller
pr. E-mail: dorthekold@mail.dk

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 nye bands hver time. Mange yder en formidabel indsats...

Se betingelserne for at optræde på CaféScenen, på
vores hjemmeside, www.strib-vinterfestival.dk

Café Scenen summer af liv og musik fra tidlig morgen til sen aften
– med andre ord: Rigtig festivalstemning!

OBS: Professionelt lyd/lys-udstyr med lydmand
forefindes på scenen!
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Guitar-workshop med H.P. Lange (DK)
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Strib Vinter Festivals guitar-workshop med H.P. Lange er nærmest blevet en tradition,
og mange deltagere vender tilbage år efter år.
H.P. har optrådt i utallige sammenhænge, indspillet et hav af albums, og han har vundet
adskillige priser. Samtidigt har han stor erfaring med at undervise, og deler gerne sin
store viden med os andre. Han inspirerer, giver gode råd og svarer på ethvert tænkeligt
spørgsmål om guitarspil.

Stort udvalg i
friske ﬁsk og røgvarer.
Leverer også til
storkøkkener og
institutioner.
Havnegade 93
5500 Middelfart

En guitar-workshop med H.P. koncentrerer sig om deltagernes ønsker og spørgsmål,
men vi kommer uden tvivl til at berøre emner som: Fingerpicking-teknik, blues, ragtime,
åbne stemninger og meget mere...
Workshoppen er for alle guitarister. Du er velkommen, uanset om du er nybegynder
eller erfaren - og du får med garanti noget med hjem at øve på...
Ingen tilmelding - bare mød frem, og tag ”spaden” med...

Tlf. 6441 1493

Lørdag d. 19. februar kl. 12.00
Den Irske Pub

Mobil 2192 1365
- Altid havfriske ﬁsk . . .

www.strib-vinterfestival.dk
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TRADISH (UK/DK)
professionel service
attraktive priser
rentefrie lån
tlf. 64 41 91 11
www.takt-tone.dk

KWH Pipe (Danmark) AS
Lollandsvej 35
5500 Middelfart
Tlf.: 46 40 53 11
www.kwhpipe.dk

”TRAD” på grund af en dyb respekt for den stærke og alsidige irske musiktradition.
”ISH” fordi de er en del af den levende tradition som er i konstant bevægelse, søgende
efter nye retninger, åbne for nye idéer og nysgerrige efter nye inspirationer.
TRADISH er en helt ny musikalsk konstellation, men alle medlemmer har tidligere
spillet sammen i det traditionelle irske band Moving Cloud. Alle tre musikere i TRADISH
har gennem årene bevæget sig rundt i – og ikke mindst på tværs af - mange forskellige
genrer og traditioner.
På grund af deres erfaring med at spille alt fra små pub-sessions til store festival gigs,
appellerer TRADISH ikke kun til det irske ”hardcore trad publikum”, men rammer også
folk der ikke normalt lytter til folkemusik.
Med et indhold, som spænder over både traditionel og nykomponeret musik, forbinder
TRADISH den gamle folkemusik med et nutidigt musikalsk udtryk.

1\GXGVLJWHQRYHU/LOOHE OWPHQVGXQ\GHUGLQPDG
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Louise Ring Vangsgaard: Violin og vokal.
John Pilkington:
Vokal, guitar og
irsk bouzouki.
Brian Woetmann:
Irsk bodhran og
andet percussion
samt kor.

www.strib-vinterfestival.dk

www.tradish.dk

Lørdag d. 19. februar kl. 20.00
Hal 1
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Niels Hausgaard (DK)
med Anne Dueholm
Af Haicam Güllpi

RVNDQGXULQJHGLUHNWHWLO

Niels Hausgaard har skænket Nescafé. Vi sidder ved
køkkenbordet, og der er helt stille. Længere ud på landet
kan man ikke komme. Duften af svinegylle bølger ind ad
det åbne vindue og blander sig med kaffens mildhed. En
ﬂue summer, og Niels trommer lidt med to ﬁngre. Han vil
i gang med interviewet...
Niels Hausgaard, hvad kan publikum vente sig af turnéen 2011? Er du solo igen i år?
Nej, jeg har en aftale med saxofonisten Anne Dueholm. Det er en gammel drøm om en sax,
der nu går i opfyldelse, og jeg glæder mig som et lille barn!
Kan du blive ved med at ﬁnde på noget nyt? Jeg føler ikke selv, at jeg går og ﬁnder på noget.
Jeg arbejder bare med det, der ligger lige for. Der ligger altid noget, og det er aldrig det
samme to år i træk!

/DUV7KRPDV
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Hvad så, hvis folk ikke synes, det er underholdende – det, der ligger lige for?
Så er jeg på røven – og det er jeg tit!
Griner folk så? Nej, ikke rigtigt!
Hvorfor blev du forresten ikke nævnt i ”Jagten På De Røde Lejesvende”?
Måske er jeg for ung. Jeg føler mig selvfølgelig holdt lidt udenfor. Det blev jo en særdeles
populær serie, så mon ikke den bliver taget op igen? Den bør udvikles i retning af quiz, så
folk kan SMS´e og vinde et eller andet væg til væg-agtigt! Eller Gæt og Grimasser, hvor de
røde er oppe mod de blå lejesvende!

9LEHNH
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Lene og Helle undgår vel ikke et par rap over ﬁngrene? To smukke kvinder! Jeg ville ikke
drømme om det, så længe der er nok grimme mænd at tage af - og det er der!
Tror du på Gud? Ja, jeg er ikke naiv, og jeg er ude af stand til at tro på ingenting!
Tror du også på Allah? Ja, da! Kært barn har mange navne!
Er der noget, du ikke tror på? Ok ja, Liberal Alliance, Berlusconi og regeringens folkeskolepolitik f.eks.!
Jeg læste et sted, at 2011- turnéen skulle hedde ”Den Sure Strømning”, hvad med det?
Jamen, det skulle den godt nok have heddet, men det holdt ikke. ”Den Sure Strømning”
spiller overhovedet ikke! Det klinger negativt. Derfor skrottede jeg det!

/HLI
7OI

Skal den så ikke have en anden titel? Nej, jeg kan ikke ﬁnde på noget!
Har du noget, du vil tilføje? Nej, det tror jeg ikke!
Tak for kaffe! Velbekomme!

Niels Hausgaard:
Anne Dueholm:

VWHUJDGH0LGGHOIDUW7OIZZZQRUGI\QVEDQNGN

Vokal og guitar.
Saxofon.

www.strib-vinterfestival.dk

www.nielshausgaard.dk

Lørdag d. 19. februar kl. 20.00
Hal 1
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Oplevelser

Tom Donovan (IRL)

- det bygger vi på

• Vi kan altid vise de nyeste trends
fra Italien.
• Vi glæder os til at give vores kunder en
inspirerende oplevelse i vores store
udstilling.
• Vi er altid parat til at hjælpe vore
kunder med kreative, spændende
og individuelle løsningsforslag.
• Vi sætter altid kunden i centrum.
• Kom ind og besøg vores udstilling
og få en snak med vores dygtige og
kompetente konsulenter.

Tom Donovan er en ægte irsk troubadour. Han er en mesterlig entertainer, der som få
forener egne sange og traditionelle irske ballader med sine underholdende historier i et
show fyldt med ægte irsk stemning og masser af humor. Tom Donovan bliver altid mødt
med stor entusiasme og begejstring. Tom har i de sidste 15 år boet i Danmark, og i
30 år har han været professionel musiker. Han startede ud i hjembyen, Dublin, og har
siden optrådt over hele Europa med sit kæmpe repertoire af nye og traditionelle irske
folkesange, der er udgivet på en lang række plader.

Åbningstider:
Mandag-fredag 8.00-17.30
Lørdag 9.00-12.00

Tom Donovan er en særdeles populær entertainer, som med et utal af optrædener har
fået et stort publikum i Danmark og Norge. Tom er ganske enkelt en af de travleste
sangere på den danske koncertscene. Han er en velkommen gæst både i store
koncerthuse, på festivaller, til byfester og på små værtshuse. I mange år har han spillet
i omegnen af 160 koncerter om året, og det bliver bare ved. Publikum kan ikke få nok
af Tom Donovan.
www.marskmusic.dk
Tom Donovan:

Vokal og guitar.

Fyns førende ﬂiseudstilling
Toldbodgade 21 · 5000 Odense C · Tlf. 66 12 02 19 · www.stark.dk/fk

www.strib-vinterfestival.dk

Lørdag d. 19. februar kl. 20.00
Hal 1
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David Munnelly Band (IRL)

LARS JEPPESEN
Tømrer- og Snedkermester A/S

Teglgårdsparken 15
5500 Middelfart
tlf. 64 40 00 78
fax 64 40 00 79
mobil 51 51 39 12
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Middelfarts nye
Asia Restaurant

David Munnelly er født i County Mayo, hvor både han og lillebror Kieran som små ﬁk
den irske traditionelle musik ind med om ikke modermælken, så bedstemoderens te.
Allerede som 7-årig spillede spillede David harmonika, og 13 år senere begyndte han at
tournere sammen med legendariske The Chieftains og senere De Dannan.
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I år 2000 startede brødrene deres eget band og i 2007 blev det udvidet med den unge
irske sangerinde Shauna Mullin, hvis smukke og udtryksfulde stemme har indbragt
hende ﬂere priser, og givet bandet en ny dimension.
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En af verdens bedste musikere på knapharmonika. Så kort kan irske David Munnelly
beskrives. Han har modtaget et hav af priser for sin virtuose, energiske og entusiastiske
spillestil, som forener sjælen i den grønne ø´s oprindelige folkemusik med den
irsk-amerikanske musik fra de gyldne tider i 1920’erne og 30’erne. Både jazz og
klezmer indgår således i Munnelly’s musikalske smeltedigel, men grundtonen er altid
umiskendelig irsk.
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David Munnelly:
Kieran Munnelly:
Shauna Mullin:
Paul Kelly:
Ryan Molloy:
Shane Mc Goven:

Knapharmonika.
Fløjte, bodhràn,
percussion og vokal.
Vokal.
Violin og mandolin.
Piano.
Guitar.

www.strib-vinterfestival.dk

www.davidmunnelly.com

Lørdag d. 19. februar kl. 20.30
Hal 2
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Eleanor Shanley Band (IRL)

Kaffe med en god historie
– virksomhed med overskud

Eleanor Shanley lader vi med glæde vende tilbage til Strib Vinter Festival. Hun har et
stort publikum når hun med sin smukke stemme synger de irske melodier, som vi alle
holder så meget af.

- giver dig lidt mere at byde på

"Vi sikrer, at vores
kunder serverer
den bedste kop kaffe"
Tlf.: 7931 3838 . www.merrild.dk

Vis at din virksomhed har overskud. Good Origin
er ren kaffenydelse og samtidig en rigtig god
historie, der signalerer omtanke. For det er ikke
kun medarbejderne, der nyder godt af kaffen. Good Origin er dyrket og produceret på en
ansvarlig og bæredygtig måde, hvor der er taget
hensyn til både miljøet og til kaffebøndernes
økonomiske og sociale vilkår.
Good Origin indeholder økologiske Arabica bønner fra Sydamerika, der er nøje udvalgt, blandet

og ristet af vores kaffeeksperter for at give
en enestående kaffeoplevelse. Sammen med
den gode smag får din virksomhed en samlet
løsning, der omfatter maskiner og service. Du
er sikker på funktionalitet og kvalitet i enhver
situation og ved, at du altid serverer den bedste
kop kaffe.
Good Origin er certiﬁceret af UTZ CERTIFIED,
og du kan spore kaffen tilbage til farmen. Læs
mere på www.merrild.dk/goodorigin.

Shanley er meget populær i sit hjemland og er således blevet kåret som ”Most distinctive
Vocalist in Ireland” i skarp konkurrence med bl.a. Mary Black, Sinead O’Connor, Sean
Keane, Van Morrison, Dolores Keane, Tommy Flemming m.ﬂ.
Hun er også en elsket sangerinde i England, Holland, Tyskland, Japan, Kina, USA og
Australien, ligesom hun har et stort og loyalt publikum i Danmark.
Med sig har hun igen to fremragende musikere. Guitaristen og dobro-spilleren Frankie
Lane og violinisten, mandolinisten og guitaristen Paul Kelly.
www.eleanorshanley.com
Eleanor Shanley: Vokal og guitar.
Frankie Lane:
Vokal, guitar og dobro.
Paul Kelly:
Violin, mandolin og vokal.

www.strib-vinterfestival.dk

Lørdag d. 19. februar kl. 20.30
Hal 2
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Bayous (DK)
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Middelfart Advokaterne
Jensen-Dahm, Gorm Pedersen og Schroll Madsen
Tinghuset, Algade 6, 5500 Middelfart
www.middelfartadvokaterne.dk
tlf. 64 41 00 52
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Århus gruppen Bayous blev dannet i 1986 som et alternativ til de andre 100 kopi-rockorkestre der ﬂorerede på markedet og efterspørgslen var stor lige fra starten, også
udenfor landets grænser.
Den store succes skyldes bl.a. at Bayous er et af de eneste orkestre i Danmark, som er
leveringsdygtige i Zydeco - Cajun - Tex Mex – musik, som stammer fra det sydlige USA
og Mexico. Blandingen af harmonika-rock, fransk hopsa og ﬁddle-folk har resulteret i
tumultagtige scener over hele landet - og dansen går over stok og sten.
Bayous har besøgt store og små festivaler, værtshuse, sportshaller, højskoler,
kongresser, ﬁrmafester og privatfester i en skønsom blanding. Desuden har Bayous
turneret i Hong Kong, på Færøerne, i Norge, Skotland, Holland & Belgien, og har
medvirket i adskillige TV- og radioprogrammer. Alle steder er reaktionen som en 3-trins
raket: chok - ellevild begejstring - udmattelse!
pressen skrev:
”...hæsblæsende...godt håndværk...professionelt
...liver op på en grå hverdag, den slags burde kunne fåes på recept“
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Hvor de fem musikere får energien fra må guderne vide, men hvor publikum får kræfterne
fra kan vi godt røbe: Fra den spilleglæde og udstråling som overvælder og medriver
publikum gang på gang,,,
Tømrer- og Snedkermestre A/S
Mandal Allé 4, Middelfart · Telefax 64 41 30 83

63 41 21 83
E-mail: avj@avjeppesen.dk · www.avjeppesen.dk

Jens Ganer:
Bent Skourup:
J.P Sonne:
Preben Eriksen:
Anders Klode:

Harmonika og violin. www.bayous.dk
Mandolin, violin,
guitar og vaskebrædt.
Vokal og bas.
Lørdag d. 19. februar kl. 20.30
Guitar.
Trommer og vokal.
Hal 2

www.strib-vinterfestival.dk
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Signe Svendsen med band (DK)

Vejlevej 48 . 7000 Fredericia
Tlf. 75 93 13 00

Byens mest
hyggelige

BODEGA
- lige midt
i gågaden!

KARAOKE
HVER

TORSDAG
Kl. 21.00-24.00

FREDAG
OG LØRDAG
Kl. 22.00-02.00
med 8 skiftende
populære værter!

Signe Svendsen synger med en fantastisk glød og intensitet, der er sjælden herhjemme.
Dette faktum har bestemt ikke været en hemmelighed for en lang række kunstnere,
der har brugt hendes kvaliteter i utallige og vidt forskellige sammenhænge. Hendes
solopræstationer på Niels Hausgaard turneer, hvor ﬂere tusinde publikummer oplevede
den magi, Signe er i stand til at formidle. En musikalsk tour de force, der også for
engang skyld kunne få Hausgaard til at tabe mælet.

GÅGADEN 40 · 5500 MIDDELFART · TLF. 6441 0235

Nu tager Signe ud på sin tredje turné med eget band. Signe har samlet nogle af de
bedste og mest respekterede musikere herhjemme nemlig: Troels Skjærbæk på bas og
Nikolaj Heyman og Lars Skjærbæk på guitarer.
Der er lagt op til en koncert, der holdes sammen af et klart og enkelt udtryk, hvor det er
sangene, der er i centrum med vægt på intensitet og nærvær og som med garanti både
vil udfordre og varme hjertet.
www.signesvendsen.dk
Signe Svendsen:
Troels Skjærbæk:
Nikolaj Heyman:
Lars Skjærbæk:

Vokal.
Bas.
Guitar.
Guitar.

www.strib-vinterfestival.dk

Søndag d. 20. februar kl. 13.00
Hal 1
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Colum Sands (IRL)

Vi er jo lige her
– med tv, telefoni
og bredbånd i ét stik

Han har spillet i mere end 30 lande verden rundt, siden han i 1981 udgav sit første
soloalbum, ”Unapproved Road”. I 2004 besøgte han for første gang Danmark.
Ligesom sin bror Tommy er Colum Sands en fantastisk sangskriver og historiefortæller.
Det får man at se og høre på scenen, hvor sangene og fortællingerne er i centrum.
Colum Sands optræder med egne tekster og musik. Men mange andre har også gjort
brug af den sangskat, som Colum Sands har opbygget. Folk som Andy Irvine, Tommy
Makem og Liam Clancy har spillet hans sange.
Også uden for scenen er Colum Sands en vigtig del af folkemusikken. Hans
radioprogrammer på BBC om folkemusik har givet ham en Living Tradition Award.
Colum Sands har spillet på Strib Vinter Festival før. Nærmere bestemt i 2007 som den
ene fjerdedel af The Sands Family.
www.columsands.net
Det skal være nemt at købe tv, telefoni og bredbånd
Derfor har vi samlet alle tre ting i ét stik. Så hvis du har kabeltv fra en antenneforening, der samarbejder med Stofa, kan
du også få lynhurtigt bredbånd og billig telefoni. Og det er
hverken farligt eller svært – vi hjælper dig hele vejen. Ring til
os eller bestil selv fra vores e-shop på stofa.dk

Bestil nu på stofa.dk eller på 88 30 30 30

Colum Sands:

  

Vokal og guitar.

www.strib-vinterfestival.dk

Søndag d. 20. februar kl. 13.00
Hal 1
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Søs Fenger med trio (DK)

•
•
•
•
•

Duge
Servietter
Service
Borde og stole
Gulve, varme og lys

Aftal tid for et besøg
i vores udstilling

VIGERSLEVLUND
UDLEJNING OG TRANSPORT
tlf. 64 89 23 30 · www.vigerslev.dk

De seneste 10 år har Søs Fenger og hendes lille akustiske band spillet landet tyndt og
fyldt både ﬁne koncertsale og skabt intim stemning i kirkerum og forsamlingshuse.

&ĞƐƚŝǀĂůƚŝůďƵĚƉĊYƵĂůŝƚǇ,ŽƚĞůWĂƌŬ
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Albummet ”Stjernenat” er en gave til dette publikum, der har fulgt sangerinden gennem
årene og har været med, når kendte sange med tiden har fået nyt liv af hendes lydhøre
og meddigtende orkester.
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Men de kendte sange lyder ikke helt, som de plejer. Søs Fengers stemme er tæt på, den
akustiske guitar er sprød, og den opretstående bas spilles med et jazzet touch.
www.sosfenger.dk
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Værkstedsvej 28 · 5500 Middelfart
Tlf. 6441 1562 · Fax 6441 1729
www.mvtryk.dk

Søs Fenger:
Jonas Krag:
Fredrik Damsgaard:
Steen Rasmussen:

Vokal.
Guitar.
Bas.
Tangenter.

www.strib-vinterfestival.dk

Søndag d. 20. februar kl. 13.00
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Pågensyn
gensyni 2008
i 2012
På

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

Strib Vinter Festival vil gerne
takke alle annoncører, sponsorer og
andre samarbejdspartnere for den støtte,
I har ydet til dette års festival.

MV-Tryk a·s . 64 41 15 62

