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www.strib-vinterfestival.dk

- Så blev det februar igen !

“ STRIB VINTER FESTIVAL 2012 “
... der går ikke mange uger på et år
hvor man ikke, på vej henover
“Lillebæltsbroen”
på vej mod vest eller øst
... kigger skråt ned mod højre eller venstre ...
fryder sig over “STRIB” ...det lille hvide fyr !
der står hemmelighedsfuldt og skinner
i både solskin og blæst
søle og sjap ... gråvejr eller
en tindrende blå himmel
bølgeslag der slår
blide ... skumhvide kanter
imod saligt ... kærlige kyster
... hvad sker der mon dernede i år ?
... hvilke gamle venner kan man møde ?
... hvilke sange skal man mon derned at høre
... hvad skal man se at få gjort
som man ikke ville tro man kunne gøre !
HELDIGVIS er jeg inviteret i år !
... glæder mig som mange gange før ....... på gensyn !

Povl Dissing

www.strib-vinterfestival.dk
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Flere gæster og ﬂere smil i Strib
Når musikken spiller, kommer der ekstra liv i byen
og igen i år er Middelfart Sparekasse med til at
slå tonen an til Strib Vinterfestival.
Rabat til koncerten fredag den 17. februar
Kunder i Sparekassen får 25 kr. rabat til koncerten fredag aften i hal 1. Her kan du høre Frankie
Gavin & DeDannan, Almost Irish og Allan Taylor.

Fredag den 2. december kl. 09.00
starter billetsalget til Vinterfestivallen. Fra kl.
09.00 sælges billetter fra afdelingerne i Strib og
Middelfart. Der er et gebyr på 10 kr. pr. billet.
Du skal møde personligt op, og vi sælger højst 6
billetter pr. koncert eller 6 partoutkort pr. person.
Fra mandag den 5. december
sælges billetter også fra alle vores øvrige afdelinger. Se mere på midspar.dk/aktiviteter
På gensyn til Vinterfestival 2012 i Strib

Middelfart
6422 2222

Strib
6440 1750

Fredericia
7593 0800

Vejle
7583 6666

Kolding
7553 8900

Uldum
7567 9211

Ødsted
7586 4543

Hedensted
7674 1150

Vinding
7642 0730

Odense
8820 8460

Horsens
8820 8480

midspar.dk

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 02. december 2011 kl. 09.00.
Middelfart Turistkontor...............................Tlf. 64 41 17 88.
Middelfart Sparekasses afdelinger........... Se side 4.
Billetsalg til GUF-medlemmer...................Se side 32.

Bemærk:
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:
Der er i begrænset omfang mulighed for at overnatte i skolens klasseværelser, men
KUN ved forudbestilling! Pris: 75 kr. pr. person pr. nat. Medbring selv sovepose samt
liggeunderlag, og husk at henvende dig i informationen, når du ankommer.
Alternativ overnatning: Se www.strib-vinterfestival.dk

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:
Fredag...............16.00-01.00
Lørdag............... 09.00-01.00
Søndag..............09.00-18.00

www.strib-vinterfestival.dk
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Allan Taylor har skrevet denne nye festivalsang specielt til
Strib Vinter Festival 2012...
SINGING JUST FOR YOU
Chorus
Another year has come around
And here we are again
With songs and old time melodies
We meet again old friend
Good fortune smiles on you and me
For sure we’ll take a drink or two
So thank you for your company
We’re singing just for you

Chorus
Another year has come around
And here we are again
With songs and old time melodies
We meet again old friend
Good fortune smiles on you and me
For sure we’ll take a drink or two
So thank you for your company
We’re singing just for you

1.
When the winter comes in sight
We’ll keep the cold at bay
Singing songs all through the night
Until the break of day
We’ll sing the songs of love and peace
And freedom for mankind
We’ll sing the songs for those we lost
And those we left behind

2.
And while we have the good times here
Let’s live them while we may
And hope that in the coming year
Things will go our way
And wherever you may roam
When your journey has begun
May the stars guide you home
When the day is done
Chorus
Another year has come around
And here we are again
With songs and old time melodies
We meet again old friend
Good fortune smiles on you and me
For sure we’ll take a drink or two
So thank you for your company
We’re singing just for you
Allan Taylor, september 2011

www.strib-vinterfestival.dk

Åbningstider:

ALLE HVERDAGE

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
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Kirkekoncert:

Karen Mose og Lang Linken (DK)

Sangerinden Karen Mose (kendt fra folk-bandet Phønix) udsendte i 2011 sit første
soloalbum, det anmelderroste og prisvindende ”Vingefang”, hvorpå hun bl.a. fortolker
et udpluk af de gamle sørgmodige og længselsfulde viser fra den danske tradition.
Sangene har hun med sig hjemmefra, hvor hun gennem hele sin barndom har hørt sine
forældre og deres venner synge disse viser. Karen har i arbejdet med fortolkningerne gjort
dem til sine egne og tilført dem et frisk pust af nutidighed og internationale strømninger.
Denne unikke koncert vil være rammen om et ”musiker-møde” mellem Karen Mose og
de selvsamme folk, som hun har lært hele sin tradition af, nemlig spillemandstrioen
Lang Linken, hvor hendes far Keld Nørgaard udgør en tredjedel.
Lang Linken, som udover Keld Nørgaard består af Poul Lendal og Carl Erik Lundgaard,
er et af Danmarks mest kendte folkemusikorkestre. Siden 1970 har de spillet baller og
koncerter i en nærmest uendelig række i både ind- og udland og er bare blevet bedre
og bedre med årene.
Til denne kirkekoncert har Karen Mose og Lang Linken udvalgt deres yndlingssangeog viser fra deres fælles tradition og lader magien få frit løb når den yngre og ældre
generation møder hinanden i musikken.
Karen Mose

Sang

Lang Linken:
Keld Nørgaard
Poul Lendal

www.myspace.com/karenmose
www.langlinken.dk

Klaver, humle, sang m.m.
Violin, skovtromme,
sang m.m.
Torsdag d. 16. februar kl. 19.30
Carl Erik Lundgaard Harmonika, torader,
Strib Kirke
sang m.m.

www.strib-vinterfestival.dk
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Officiel åbning af Strib Vinter Festival 2012
Strib Skoles Kor - Anders Mikkelsen

Strib Skoles kor består af 20-30 sangglade børn. Et af årets højdepunkter er, når de
deltager i åbningen af Strib Vinter Festival. I år sker det sammen med Anders Mikkelsen.
Koret ledes af Birte Brændgaard og Lise Larsen.
www.strib-skole.dk

www.andersmikkelsen.dk

Åbningstalen holdes af Erling Olsen, Go’ Danish Folk Music.
Birte Brændgaard
Lise Lotte Larsen

Kordirigent
Orkester

Anders Mikkelsen

Vokal og guitar

Fredag d. 17. februar kl. 18.30
CaféScenen

Invitation til Anders Mikkelsen CD-release
Søndag d. 19. februar kl. 11.00 på CaféScenen
Anders Mikkelsen udgiver sin nye CD ”Maries Hus” og
spiller koncert søndag kl. 11.00.

www.strib-vinterfestival.dk
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MALERFIRMAET
JØRGEN JØRGENSEN
Møgelvænget 3 · Strib
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 27 78 · Bil 40 28 25 78
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Allan Taylor (GB)

Allan Taylor er en levende legende på den internationale folkemusikscene.
Han har rejst over det meste af verden med sine sange, siden han som ung mand fulgte i
”beat”-poeternes fodspor, og blev en omvandrende troubadur. Han ﬁnder sin inspiration
i det dunkle barlokale, på fortovscaféen - ja, overalt hvor livets mangfoldighed viser sig
som små historier for den, der har tid og evne til at se. Gennem en halv menneskealder
har Allan’s nysgerrighed og loyale kærlighed til sine medmennesker udmøntet sig i en
sand perlerække af ﬂotte og følsomme sange. Hvem kender ikke ”It’s good to see You”
eller ”Roll on the Day”? - og sådan kunne man blive ved længe. Mange af sangene er
også indspillet af andre kunstnere, blandt andet Alex Campbell og Nana Mouskouri.
På det seneste er der indspillet to ﬁlm, med Allan i ”hovedrollen”. Den ene er en ren
koncertoptagelse, mens den anden er en dokumentar om hans liv som kunstner.
På scenen er Allan Taylor både karismatisk og nærværende. Han fylder hele salen med
sin udstråling, sin varme, udtryksfulde stemme, og sit sublime guitarspil. Præcist sådan
kan du opleve ham, når vi i år byder Allan velkommen tilbage til Strib!
Allan Taylor

Vokal og guitar

www.allantaylor.com

www.strib-vinterfestival.dk

Fredag d. 17. februar kl. 20.00
Hal 1
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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
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Almost Irish (DK)

Disse tre stærkt musikalske brødre blander ﬂerstemmig sang, irske ﬂøjter, guitarer,
violin, tenorbanjo, bouzouki, mandolin, kontrabas og rammetrommer sammen til en
imponerende helhed og noget af det tætteste man kommer på irsk musik i Danmark.
Brødrene ﬁnder de gamle irske sange og melodier frem og fortolker dem ind i deres eget
univers, men formår samtidigt at bibeholde en brændende ægthed og en dyb respekt
for traditionen. Det har resulteret i en hav af koncerter og radioprogrammer i Danmark
og i udlandet, tre efterspurgte plader og en travl festivalkalender de sidste 8 år.
De tre brødre arbejder ihærdigt på konstant at udvikle, ﬁnpudse og arrangere deres
fortolkning af folkemusikken og graver sig igennem pladesamlinger og gamle sangbøger
i deres søgen efter mere ukendte sange for til sidst at gøre dem til deres egne og tage
dem med til koncerterne. Deres musikalske udtryk fra scenen er energisk, velarrangeret,
stærkt og ægte og lyser langt væk af passion og spilleglæde.
Almost Irish tog salen med storm, da de for to år siden spillede lørdag aften i Hal 1, og
nu glæder vi os til gensynet med ”de danske irere” fra Holsted.
Rasmus Nielsen

Sang, guitar, banjo, 10 str.
bouzouki og bodhran
Alexander Nielsen Sang, tin whistles, low
whistles, kontrabas,
guitar og bodhran
Lukas Nielsen
Sang, violin, mandolin
og bodhran

www.strib-vinterfestival.dk

www.almost-Irish.dk

Fredag d. 17. februar kl. 20.00
Hal 1
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Rosenfeld Røjlegård

Vi vil sælge
din bolig!
Få en gratis salgsvurdering
– så kan du samtidig vurdere os.

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

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

Tlf. 64 41 80 90
[[[LSQIHO
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Frankie Gavin & De Dannan (IRL)

De Dannan er et verdensnavn. Gruppen har eksisteret siden 1974 og har ry som et af
de stærkeste og mest indﬂydelsesrige bands på den traditionelle irske scene.
Frankie Gavin er en legende i de seneste 30 års irske musikliv, allestedsnærværende og
altid en stor performer. Han har samlet en ny, dynamisk version af det også legendariske
band DeDannan, og deres energiske musik vil nå langt ud over scenekanten.
En gruppe sammensat af musikere, der alle har deres andel af æren for De Danann.
De har endnu engang taget hul på turnélivet, og vi glæder os til at byde dem velkommen
på Strib Vinter Festival.
www.dedannan.com

Frankie Gavin
Eric Cunnungham
Damien Mullane
Mike Galvin
Michelle Lally

Violin, viola, fløjter
Fløjter og bodhran
Harmonika
Guitar og bouzouki
Vokal

www.strib-vinterfestival.dk

Fredag d. 17. februar kl. 20.00
Hal 1
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Dissing og Las Trio (DK)

Den nye generation af dansksproget rock og blues...
De udstod deres første musikalske læretid hos Povl Dissing, og da de for et par år
siden valgte at stå på egne ben under navnet Dissing & Las, beviste de øjeblikkeligt,
at de tilhører den absolutte top indenfor den nye generation af dansksproget rock- og
bluesmusikere. Med de to album ’Lige Præcis’ (2008) og ’Balladen med Bartof’ (2010)
i bagagen har Las Nissen samt brødrene Rasmus og Jonas Dissing for alvor slået deres
navn fast i den brede offentlighed, og trioen er i dag etableret som en unik enhed, der med
præcision og ekstrem samhørighed har fundet sin helt egen lyd og musikalske univers.
Dissing-familiens nye generation har med deres to udgivelser allerede høstet masser
af kritikerros fra danske anmeldere for netop at bringe deres eget unikke udtryk i spil.
Samtidig giver de med deres tekster et både intelligent, vedkommende og nuanceret
billede af dagens Danmark. Arven fra den ældre Dissing ligger som en smuk og kærlig
tone i bunden af trioens tekster og lyd, men med fornyede kræfter har de sat ind, og
Dissing & Las er i disse år i deres livs form som sangskrivere og musikere.
Las Nissen
Rasmus Dissing
Jonas Dissing

Keyboard, guitarer,
percussion og sang
Diverse tangenter
og sang
Mundharpe, akk.
guitar og sang

www.strib-vinterfestival.dk

www.dissingoglas.dk

Fredag d. 17. februar kl. 20.30
Hal 2
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Michael Pedersen 24 40 81 53
• Tagarbejde
• Vinduer/døre
• Køkken/bad
• Nybygning
• Halbyggeri
• Trapper
• Reparation
• Ombygning
• Tilbygning

HUSK!
Du kan fratrække op til 15.000 kr.
pr. person (over 18 år) pr. hustand,
på arbejdslønnen.

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

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



Benny Holst Trio (DK)

Med dybe rødder i dansk sangtradition leverer Benny Holst den gode historie og må
regnes med når kongerækken af danske sangskrivere skal opstilles.
Benny Holst har med trioen udgivet 2 anmelderroste albums siden sit come back:
”Himlen må Vente” fra 2005 og ”Sepiadage” fra 2009.
Efter mere end 40 år på bagen som turnerende sanger, sangskriver og guitarist modtog
Benny Holst prisen som Årets Sangskriver ved DMA Folk 2009.
”Benny Holst lyder atter som en umådelig menneskelig mellemting af John Mogensen
og Bob Dylan” – skrev en anmelder i forbindelse med hans 70 års fødselsdag i 2010.
Med sig har Benny Holst sine to trofaste væbnere og eminente akkompagnatører,
violinisten Martin Andersen og guitaristen og sangeren Jacob Rathje.
Med sin elektriske violin lægger Martin Andersen en hel særlig bund og sound til trioens
arrangementer. Jacob Rathje, der hører til den nye generation af roots-musikere med
tydelig inspiration fra blues, folk og country, brillerer på guitar og supplerer med slide
og ﬁfﬁge ﬁll-ins.
www.bennyholst.dk
Benny Holst
Martin Andersen
Jacob Rathje

Vokal og guitar
Elektrisk violin
Guitar og Sang

www.strib-vinterfestival.dk

Fredag d. 17. februar kl. 20.30
Hal 2
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Vinder af årets gourmetpris 2010
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
• 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

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

mad med mere

Povl Dissing med band (DK)

I starten af 1960’erne blev blues- og folkemusikeren Povl Dissing betragtet som en
provokerende rebel, der gjorde grin med den danske sangskat på grund af sin hæse og
ofte teatralske fremførelse af følelsesladede tekster som eksempelvis ’Gi’ mig en hest,
mor’ og ’25 minutter endnu’. Han var en musiker, der delte vandene og skabte furore,
hvor han kom frem i landet med sine shows.
I sine smertefulde, sjove og til tider groteske fortolkninger spillede Povl Dissing på alle
registre, og i tressernes Danmark var folk forundret og forargede over, hvor anderledes
hans versioner var af de sange, som han kastede sig over. Siden blev Povl Dissing én af
Danmarkshistoriens mest anerkendte sangere og fortolkere, og hans stemme er i dag
lige så kendt som Karen Blixens og Dronning Margrethes.
Med en storslået karriere, der spænder over mere end et halvt århundrede, har han
sunget nogle af de mest afgørende sange og viser, der igen og igen har ramt plet lige
ned i den danske folkesjæl på tværs af generationer.
På soloalbummet ’Smertefulde sange’, vender Povl Dissing tilbage til begyndelsen af
sin karriere for mere end 45 år siden. Tiden før han mødte Benny Andersen og skabte
’Svantes viser’. På udgivelsen tager han de smertefulde fortolkninger op igen, som
han grundlagde sin karriere med. Numre og fortolkninger, der både kunne provokere
og forarge i en tid langt tid før, der var blomsterbørn, EF-afstemning og bilfrie søndage.
Palle Hjorth
Jesper Elnegaard
Las Nissen
Jonas Dissing
Rasmus Dissing
Nikolaj Storr
Povl Dissing

Orgel
Trommer
Guitar og percussion
Guitar
Keyboard
Bas
Sang

www.strib-vinterfestival.dk

www.povldissing.dk

Fredag d. 17. februar kl. 20.30
Hal 2
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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
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Irish Pub: Denis McLaughlin med venner (IRL)

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, som nu
er bosiddende i Danmark”. Han har spillet siden han var 13.
En aften med Denis McLaughlin og venner er indbegrebet af god stemning. Han spiller
et bredt spektrum af irske sange. Og det er umuligt ikke at lade sig rive med af musikken
og synge med eller klappe til de sprøde toner af akustisk guitar, mandolin og den
fantastiske irske håndtromme kendt som ”bodhran”.
Der er lagt op til forrygende ”Irish Night´s” og koncerter, når Denis og de
venner som han har budt med til årets Festival stiller op i den Irske Pub.
Der er lagt op til fest og farver til ud på de små timer.
Hvor mange og hvilke musikere Denis stiller op med, er tit en overraskelse,
men der skal nok dukke venner op på scenen...
www.denismclaughlin.dk
Denis McLaughlin

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

www.strib-vinterfestival.dk

90:/<)
Fredag og Lørdag kl. 21.00
Den Irske Pub
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SALG • SERVICE • REPARATION
EL-INSTALLATIONER AF ENHVER ART

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

Værkstedsvej 17
5500 Middelfart
www.niels-e.dk
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Strib Radio
Vestergade 85, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 11 20

Lørdag den
9. juni 2012
www.rockunderbroen.dk

Jazz´en swinger!
Maden smager!
$OJDGH1\JDGH
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)D[

Algade 69B
Tlf. 64 41 01 31

Jenners Swing Service

Gratis adgang!
Sildebord kr. 85,(spis, hvad du kan)

Jenners Swing Service består af kendte personer i fæstningsbyen Fredericia’s musikmiljø. De spillede i de gode gamle dage fra først i 60´erne, bla. dansemusik og rock i
både ind og udland. Medlemmerne spiller blandt andet i Fredericia Big Band, Seven Up,
Happy Jazz samt Svennes Dance Band. Erfaringen er således omfattende, ligesom de
musikalske udfoldelser spænder over ﬂere forskellige genrer.
Jenners Swing Service har specialiseret sig i at spille fejende ﬂot swingmusik, foruden de
traditionelle populære jazz standard numre, hvilket er blevet fantastisk godt modtaget. De
har siden etableringen i 1998, spillet ved mange forskellige arrangementer, og den særdeles
lytteværdige musik har via ”mund-til-øre-metoden” således opnået stor efterspørgsel.

Deres motto er:
Altid liv og glade dage, altid fest og ballade!
Vel mødt til en hyggelig formiddag i Hal 2!

Peer Vinge
Kent Illum Petersen
Leif Urhøj
Jenner Kjærgaard

Trompet
Banjo
Kontrabas
Vaskebræt

Lørdag d. 18. februar kl. 11.30
Frokost-jazz i Hal 2
www.strib-vinterfestival.dk
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Værkstedsvej 28 · 5500 Middelfart
Tlf. 6441 1562 · Fax 6441 1729
www.mvtryk.dk

T.C. BLIK & FACADE
v/ Blikkenslager Claus Pedersen

Tlf. 22 36 88 48

5 STÆRKE KOMPETENCER SAMLET UNDER ÉT TAG

Industrivej 3B
5500 Middelfart

web: trap.as
tlf: 6441 0530
fax: 6441 6961

Ny bolig? Tag os med i planlægningen
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Gør det muligt
Middelfart Afdeling
Østergade 26
nordea.dk

Program
Torsdag d. 16. februar
Strib Kirke
Kl. 19.30

Karen Mose og Lang Linken

Kr. 100,-

Fredag d. 17. februar
Gratis

Festivalåbning
CaféScenen
Kl. 18.30

Strib Skoles Kor & Orkester

Hal 1
Kl. 20.00

Allan Taylor
Almost Irish
Frankie Gavin & De Dannan

Kr. 260,-

Hal 2
Kl. 20.30

Dissing og Las Trio
Benny Holst Trio
Povl Dissing med band

Kr. 260,-

Irish Pub
Kl. 21.00

Denis McLaughlin med venner

Gratis

Åbningstale v/Erling Olsen, Go’ Danish Folk

Anders Mikkelsen

Som kunde i Middelfart Sparekasse får du 25 kr. rabat pr. billet til koncerten fredag
aften i Hal 1 med bl.a. Frankie Gavin & DeDannan (gælder kun billetter købt i Sparekassen).

Billetsalg til GUF-medlemmer
Medlemmer af GUF kan købe billet til Strib Vinter Festival 2012 i perioden fra 24/11
til og med 1/12 2011. 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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Lørdag d. 18. februar
Hal 2
Kl. 11.30-13.30

Frokostjazz: Jenners Swing Service
Gratis adgang - sildebord kr. 85,-

Gratis

Hal 1
Kl. 13.30

DEAS og
Habadekuk m/Alan Klitgaard

Kr. 140,-

FestivalCaféen
1. sal fra 17.00

Festival festmenu 2012
Forret - stor buffet - dessert

Kr. 250,-

Hal 1
Kl. 20.00

Christian Søgaard Trio
Michael Falch Solo
Henrik Jansberg Band
Kaspar Vig Trio
Tania Viit med band
Eddi Reader med band

Kr. 260,-

Hal 2
Kl. 20.30
Irish Pub
Kl. 21.00

Denis McLaughlin med venner

Kr. 260,-

Gratis

Søndag d. 19. februar
Hal 1
Kl. 13.30

Bente Kure og Leif Ernstsen
med Caramba Koret
Peter A.G. Solo

Kr. 200,-

Konferenciers: Bente Kure og Leif Ernstsen

Partoutkort til hele festivalen: Kr. 590,Partoutkort gælder til alle arrangementer - dog undtaget kirkekoncerten
torsdag aften.
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!

Hele festivalen, fredag og lørdag til kl. 01.30 - Levende musik på
CaféScenen - Fri entre!
Billetsalg og information:
Middelfart Turistkontor 64411788
Middelfart Sparekasse 64401750
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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

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!

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.
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Festival festmenu 2012
En aften på Strib Vinter Festival skal da startes med god mad !
Restaurant FÆNØSUND har til Strib Vinter Festival sammensat en Festivalmenu, der
tradition tro serveres på 1. sal over CafeScenen. Forretten tallerkenserveres. Buffeten
består af en bred vifte af kulinariske oplevelser med en snert af traditionelt dansk
køkken. Helheden i buffeten giver al mulighed for, at sammensætte tallerkenen efter
egne smagsløg og måske endda udfordre dem lidt.
Festivalmenuen har efterhånden fået en tradition, nemlig Jacob Elkjærs super lækre
chokoladekage, i år serveret med lakridscream.

Forret:

cream
Varmrøget laks m/ rygeost
er.
lat
Tilhørende små sa

Buffet:

Skinkesteg
Kalve culotte
Varme kartoﬂer m/sovs
Råstegte grøntsager
er, cuscus, løg og feta
Salat med tomat, koriand
ing.
Bladsalat m/knas og dress

Festmenu vinkort
Vi gentager succesen fra
tidligere festivaler, og har
bedt JENKI-VIN ﬁnde et
par vine som supplement
til vores Festival-vin, så der
igen i år er et lille - men
godt udvalg.

Dessert

Chokoladekage m/nødder
og lakridscream.

Pris pr. kuvert kr. 25d.0,2.00december

salg fra
Billetter kan købes i for
festivalen.
lve
samt på se

Bemærk at vi i år åbner dørene
allerede kl. 17.00!

www.strib-vinterfestival.dk

Lørdag d. 18. februar kl. 17.00
FestivalCaféen
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Festivalen præsenterer en eftermiddag med:

DEAS og
Habadekuk m/Alan Klitgaard

Overrask dig selv og vennerne med dette eksklusive show, hvor
gamle folkesange, irske reels og jigs og swingende polkaer får
en ny og helt anderledes indpakning...
Sangeren Alan Klitgaard, kendt bl.a. fra sin årelange ansættelse i Danmarks Radio, er
gået sammen med Habadekuk, et ungt, 9-mand stort folkemusikorkester.
Ligeledes møder vi kvartetten Deas, som er et nyt, spændende navn på den irske
folkemusikscene i Danmark. Gruppen puster nyt liv i de traditionelle irske dansemelodier
og sange på deres helt egen måde - uden at gå på kompromis med respekten for det
originale materiale. På trods af medlemmernes relativt unge alder er det mange års slid
og erfaringer, der udgør grundlaget for Deas, som i maj 2011 udgav deres første EP.
Alan Klitgaard har indspillet og produceret en lang række plader. I 2002 modtog han
Danish Music Award’s hæderspris for arbejdet for og med dansk folkemusik. Alan
Klitgaard er også kendt og elsket som frontﬁgur i det legendariske irske folkorkester
Paddy Doyles, med hvem han har spillet og turneret siden slutningen af 60’erne.
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Den 20. maj 2011 udkom ”Hopsadaddy” – den længe ventede debutplade med
Habadekuk, fyldt til randen med energisk, dansk folkemusik. I løbet af de første uger,
blev den spillet både på DR landsdækkende radio, danske lokal stationer og så langt
væk som i Australien. Hårdtslående hornarrangementer, heftig violin og medrivende
rytmer kendetegner albummet, der skyder folkemusikken ind i det 21. århundrede. ”Vi
har blandet elementer fra salsa, jazz og folk sammen og giver på den måde ny energi
til de gamle dansemelodier, så de stadig kan bruges til at fyre op under en fest,” siger
violinist Kristian Bugge.
I 2009 vandt bandet NORD ’09 – de nordiske mesterskaber i folkemusik i Sverige, der
blev transmitteret i både svensk, ﬁnsk og norsk radio. På verdensmusikmessen Womex
2011 i oktober i København ﬁk orkestret en Danish Music Award for årets danske album
og orkestrets leder og violinist Kristian Bugge ﬁk prisen for årets bedste folk-artist!
Efter en stor succes i både ind- og udland er det unge og sprælske 9-mands orkester
nu mere klar end nogensinde, til at indtage scenen med hæsblæsende polkaer og et
brag af en fest.
Habadekuk:
Kristian Bugge
Peter Eget
Morten Nordal
Theis Juul Langlands
Rasmus Henriksen
Jakob Holdesen
Rasmus Fribo
Rasmus Brylle
Jens Krøgholt
Alan Klitgaard

www.habadekuk.dk
Violin
Harmonika
Guitar
Klaver
Basun
Trompet
Saxofon
Trommer
Kontrabas
Vokal

Deas:
Søren Gyllstrøm
Mads Kjøller-Henningsen
Sara Møller Christensen
Clara Lydom

Guitar og Bouzouki
Bodhran og Fløjter
Fløjte og Vokal
Violin og Vokal

www.deas.dk

Lørdag d. 18. 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

v/ Lars Nygaard
Bjørnøvænget 36 · 5500 Middelfart · Tel. 64 41 09 43 · Fax 64 41 07 80

Åbningstider:
Mandag-søndag 17.00-22.00
$OJDGHó0LGGHOIDUWó7OI
ZZZSDSDVQLJKWGNóLQIR#SDSDVQLJKWGN
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CaféScenen
Besøg Caféen og få gode oplevelser både for øret og ganen...

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”.
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...

CaféScenen summer af liv og musik fra tidlig morgen til sen aften
– med andre ord: Rigtig festivalstemning!
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Husk: Musik til kl. 01.30 både fredag og lørdag!
Genrerne på CaféScenen spænder bredt:
Viser, irsk og skotsk folkemusik, dansk folkemusik, nordisk folkemusik, cajun/zydeco,
spillemandsmusik, folk-rock, blues...

Mød blandt andre:
- Maurice Byrne.......................... God og rutineret musikerven fra Irland.
- Tre i takt.................................... Spændende visetrio med folkemusikrødder.
- Mette Marstrand....................... Økologisk hørpop med danske tekster...
- Potters Jig................................ Gensyn med det swingende og rutinerede band.
- Anders Mikkelsen.....................HUSK: CD-release søndag kl. 11.00.
... og mange ﬂere, kendte såvel som helt nye navne!

Nyt i 2012: Singer songwriters afternoon
Lørdag eftermiddag præsenterer Helge Arildsø
“Singer songwriters afternoon” - et par timer i selskab
med sangskrivere.
Sangskrivere, som vil præsentere deres nye og gamle
sange, fortælle nye og gamle løgnehistorier og som ikke
har andet på hjertet end at give publikum et par timers
tilbagelænet nydelse.

Vil du optræde på CaféScenen?
Kontakt Dorthe Kold på tlf. 20970641 eller
pr. e-mail: dorthekold@mail.dk
Se betingelserne for at optræde på CaféScenen, på
vores hjemmeside, www.strib-vinterfestival.dk

OBS: Professionelt lyd/lys-udstyr med lydmand
forefindes på scenen!

www.strib-vinterfestival.dk
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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 . . .

Guitar-workshop med H.P. Lange (DK)

Såvel nybegyndere som garvede guitarister ﬁnder inspiration i H.P. Langes årlige guitarworkshop på Strib Vinter Festival.
H.P. har optrådt i utallige sammenhænge, indspillet et hav af albums, og han har vundet
mange 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.
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...
Ingen tilmelding - bare mød frem, og tag guitaren med...

Lørdag d. 18. februar kl. 12.00
Den Irske Pub
www.strib-vinterfestival.dk
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Forsidekunstner Anette Walther Fassing
AKTION kræver AUKTION
- kom og byd!
Støt innovation og
store drømme!

Hvad har ét af Strib Vinter Festival 2012’s store navne Frankie Gavin & DeDannan og
billedkunstneren Anette Walther fra Strib til fælles? - MEGET!
Frankie Gavin & DeDannan har lige været på stor USA- Winter Tour. Det store land vest
på er p.t. også målet for Anette Walther og hendes kunst.
Anette Walther har malet billedet som danner baggrund for årets program og plakat, hvor
netop Frankie Gavin & DeDannan så smukt står øverst. Begge har en stor appel i deres
uophørlige søgen efter innovation – byggende på glæde og optimisme.
Væsentlige parametre som i samarbejde med Strib Vinter Festival bliver støttet med
bortauktion af det originale billede (100 x 100 cm.) fra programforsiden og plakaten.
Anette Walther Fassing er født i 1963 i Horsens. Hun har efter en succesfuld udstilling
på Biennalen i Firenze i 2009 været aktiv i et væld af spændende udstillinger på
såvel Manhatten i New York som store særudstilling på Frederikshavn Kunstmuseum,
SommerGalleri Hornbæk og Galleri Himmerland og er netop nu aktuel på Studio Vogue
Gallery i Toronto, Canada.
Imellem de spændende udstillinger får Anette Walther også tid til at undervise og holde
foredrag om malekunst for virksomheder, kunstforeninger og på Engelholm Kunsthøjskole.
Hun har også afholdt kurser på bl.a. Kunstmuseet Arken og på Skagens Museum.
Kom og byd på det originale festivalbillede – og lad det bringe inspiration, varme og gode
minder i dit hjem. Pengene fra AUKTIONEN skal danne baggrund for en ekstra støtte til
nye og opkommende musikere på den danske folkemusikscene. Med ønsket om at de
også må opleve innovation og store drømme.
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Christian Søgaard Trio (DK)

Pas på, når Christian Søgaard Trio pakker instrumenterne ud og tænder for mikrofonen. Før du
får set dig om, har de tre spillemænd forført dit hjerte og smittet dig med svimlende livsglæde.
Det er umiddelbart svært at sidde stille på stolen, når Christian Søgaard Trio tager
fat. Med en livfuld og energisk blanding af viser og verdensmusik, strømmer de tre
spillemænd deres publikum i møde, og når først koncerten er i gang, bliver man hvirvlet
ind i en overvældende verden af skøre og poetiske tekster og underfuld musikalitet.
Christian Søgaard Trio har eksisteret i godt 5 år og har 3 cd´er og et utal af koncerter bag
sig. Når man først har stiftet bekendtskab med den charmerende trio, er man solgt. De
fortæller historier, der får smilene til at sidde løst. Virtuositeten sprøjter ud af knaphullerne
på de tre musikere, uanset om de giver den gas i et instrumentalnummer af verdensformat
eller de dykker ned i deres rige repertoire af nyskrevne danske viser – og det hele bliver
fremført med en lethed og et overskud, som når langt ud over scenekanten.
De ﬂeste af viseteksterne er skrevet af Rune T. Kidde og Pernille Plaetner. Der bliver digtet
om alt fra kærlighed og modersmål, til drømmen om at ligge på den lade side og leve
sit liv con amore… Sangene udløste da også stribevis af hjerter og stjerner i avisernes
anmeldelser, da de i efteråret 2010 blev udgivet på cd´en ”Skør, skæv og svimmel”.
Trioens tre spillemænd har stor erfaring ud i det musikalske. De spiller med et kolossalt
nærvær på scenen, som samtidig når helt ned til de bageste rækker blandt publikum.
Der er dømt livs- og spilleglæde når Christian Søgaard Trio går på scenen på dette års
Strib Vinter Festival.
www.christiansoegaard.dk
Christian Søgaard Vokal og harmonika
Lørdag d. 18. februar kl. 20.00
Jens Holgersen
Bas
Morten Nordal
Guitar
Hal 1

www.strib-vinterfestival.dk
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Michael Falch Solo (DK)

Med sange som ”Mød mig i mørket” og ”I et land uden høje bjerge”, har Michael Falch
skrevet sig ind blandt de ypperste sangskrivere i det lille kongerige.
Han har både, i tiden med Malurt og som solist, været særdeles produktiv og hans
sangskrivning har, hele vejen igennem været af høj kvalitet. Falch formår at skrive så det
rammer lige i hjertet. Han er en stærk og indlevelsesfuld sanger og han har meget at synge
om og meget at fortælle med de mange år på landevejen, som en værdifuld bagage.
Michael Falch solo er det mest enkle set-up der ﬁndes. En mand, hans guitar og en
mikrofon. Det kræver både mod og kvalitet at stille sig op foran publikum i denne
”formation”. Men Falch har det hele og kan det hele. Inspirationen har han bla. fundet
hos Dylan, Neil Young og Springsteen, som alle netop, som udgangspunkt, har dette
”nøgne” set-up som springbræt for deres individuelle karrierer.
Som solist har Michael Falch de seneste år udgivet ﬂere anmelderroste albums. Sangene
spænder bredt fra de enkle akustisk fremførte numre til de mere elektriske og rockede
numre, hvor han bla. har samarbejdet med bandet Boat Man Love. Et samarbejde som
fremstår stærkt både på ”plade” og live.
Michael Falch kommer med et fyldigt og stærkt bagkatalog, som de ﬂeste sangskrive
har god grund til at beundre og som ethvert publikum vil nyde godt af. Så glæd jer… til
at være i selskab med en af de bedste, de største og de stærkeste kunstnere, der er på
den danske musikscene i dag.
www.falch.dk
Michael Falch:

Vokal og guitar

www.strib-vinterfestival.dk

Lørdag d. 18. februar kl. 20.00
Hal 1
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INSPIRATION TIL DIT HJEM
FLISEUDSTILLING

• Nyeste trends
• Fra drøm til virkelighed
• Stort udvalg
• Dygtige rådgivere

Åbningstider i udstillingen:
fredag:............8.00
- 17.30
Mandag - fredag................
8.00-17.00
Lørdag:...........................9.00
- 14.00
Lørdag...............................
9.00-14.00

FK Byggematerialer
Toldbodgade 21 • 5000 Odense C • Tlf. 6612 0219
fkfliser.dk, e-mail: info.fk@stark.dk

Henrik Jansberg Band (DK)

Henrik Jansberg er i begyndelsen af 30´erne og et af de stærkeste kort blandt de
yngre danske folkemusikviolinister, Han har sit eget band som spiller akustisk musik i
overvejende grad komponeret af Henrik Jansberg selv.
Han har udgivet ﬂere albums i eget navn og Henrik Jansberg har i den forbindelse
modtaget en række Danish Music Awards, bl.a. for årets Danske Debut Album og som
årets Danske Folk Artist Traditionel.
Henrik Jansberg er vokset op med den traditionelle danske folkemusik og han kan
dansene og kender musikken som sin egen bukselomme. Han har spillet I en lang
række lande: Danmark, England, Estland, Finland, Irland, Sverige, Norge og Japan,
både solo og i forskellige bands.
www.jansberg.com
Henrik Jansberg
Rasmus Zeeberg
Rasmus Brylle
Steffan Sørensen
Perry Stenbäck

Violin
Guitar, mandolin
Percussion
Bas, violin
Guitar, mandolin
og nyckelharpe

www.strib-vinterfestival.dk
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Kaspar Vig Trio (DK)

Kaspar Vig er en af de unge talenter, som fortjener at komme frem i lyset. I 2010 var
han på Strib Vinter Festival på Caféscenen med sange fra hans soloalbum ”Efter aber”,
der udkom samme år.
Kaspar Vig ser på Danmark fra toppen af hælen på en meget udtrådt cowboystøvle.
Med erfaringerne fra USA, som gademusikant og skovhugger, har Kaspar skabt sig
et danmarksbillede der blander den ensomme highway med E20 i regnvejr. Kaspar
mestrer det skæve, men melodiøse lydunivers, og fremfører sine sange med en ﬁn
blanding af grovkornet humor og hjertegribende følsomhed.
Kaspar har spillet med Povl Dissing og Niels Hausgaard på Tønder Festival og har været
på en omfattende Danmarksturné med Tobias Trier og Per Worm. Han er i øjeblikket
i gang med at indspille opfølgeren til ”Efter aber”. Lyden på det kommende album
kommer i den grad til bære præg af stærke korarrangementer, ﬂydende stålguitarer og
et strejf af byens elektroniske sitren.
www.myspace.com/kasparvig
Kaspar Vig
Brian Mathiesen
Andreas Fuglebæk

Vokal og guitar
Guitar
Elektrisk guitar

www.strib-vinterfestival.dk
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Kaffe med en god historie
– virksomhed med overskud

- 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.

Tania Viit med band (DK)

Tania Viit er født i ´69 i København. Hun er halvt dansk og halvt fra Mauritius, men
opvokset i Midtjylland.
Hun synger på dansk og stilen er singer/- songwriter. Der er klare linjer i hendes sang
og musik til både dansk og amerikansk folk- og rootsmusik samt traditionel nordisk
sangskrivning. Hun har lyttet både til Dylan og Rolling Stones og til Allan Olsen og C.V.
Jørgensen. Hun synger som en engel og formår på fornemmeste vis at formidle både tekst
og musik med en indlevelse og en varme, som vil være kærkommen på en kold vinterdag.
Sanger og sangskriver, Allan Olsen:
”… Tania Viit´s sange formelig oser af levet liv – af humor, nærhed, distance, vid og
vanvid. Jeg har aldrig oplevet at nogen undgår at blive ramt af Tania´s sange, når jeg
spiller én for dem…”
Tania Viit har arbejdet sammen med et bredt spektrum af skandinaviske musikere med
tilknytning til den akustiske folkemusik/- roots scene. Hun siger selv: ”Jeg starter hellere
en sang med at følge biens melodi, end akkordens korset. Så får vi se, hvor det fører
hen”. En koncert med Tania Viit vil blive en varm og spændende oplevelse. Her er der
tale om en sangskriver der skriver på lige dele hjerte og smerte og en sangerinde der
synger så de færreste vil undgå at blive ramt.
www.taniaviit.dk
Tania Viit
Vokal og guitar
Andreas Lund
Guitar
Emir Bosjnak
Accordion
Lørdag d. 18. februar kl. 20.30
Henrik Poulsen Bas
Søren Poulsen
Trommer
Hal 2

www.strib-vinterfestival.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

Eddi Reader med band (SCO)

En af folkemusikkens helt store sangerinder gæster i år Strib Vinter Festival.
Eddi Reader er fra Skotland og få kan som hende bringe glæde i både de traditionelle
og nutidige sange fra hendes hjemland. Hun har haft stor succes med at synge den
skotske poet Robert Burns sange, mens en sang som Perfect har toppet hitlisterne
sammen med gruppen Fairground Attraction tilbage i 80-erne.
Senest i 2010 var hun et af hovednavnene ved Tønder Festivals afslutningskoncert med
stor succes. Eddi Reader har rejst verden rundt med sine sange, hun har stået i det
skotske parlament og sunget Wild Mountain Side, og nu er hun nået til Strib – det kan
vi glæde os til. ”It’s got to be perfect”.
www.eddireader.co.uk
Eddi Reader
John Douglas
Boo Hewerdine
Alan Kelly

Vokal
Guitar og ukulele
Guitar
Harmonika

www.strib-vinterfestival.dk
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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!

GÅGADEN 40 · 5500 MIDDELFART · TLF. 6441 0235

Bente Kure & Leif Ernstsen (DK)
med Caramba Koret

Hvem kender ikke Bente Kure og Leif Ernstsen’s relationer til Strib Vinter Festival.
I en årrække, har de bundet musikken sammen som konferentiéer på de to hovedscener,
og gjort det dygtigt og medlevende.
Denne gang står de selv på scenen som duo søndag eftermiddag. Og de har inviteret
det lokale Caramba Kor med på scenen til at bakke sig op.
Bente og Leif har spillet sammen i mere end 25 år. De udøser vise ord og sprøde
kommentarer i et medrivende repetoire, der udover egne sange og melodier bl.a. kan
rumme Jeppe Aakjær, Sigfred Pedersen, Halfdan Rasmussen og Benny Andersen. De
står for et positivt livssyn uden at blive hverken lalleglade eller ligeglade.
Det er underholdning, holdning, eftertænksomhed og humor i skøn forening.
Caramba Koret blev dannet i 1979, og kunne således i 2009 fejre 30 års jubilæum.
Koret er et blandet kor, og består af 40 sangglade kvinder og mænd, hvoraf de ﬂeste
deltager i dagens koncert. Koret har ﬂere gange deltaget i den årlige Slotskoncert på
Hindsgavl Slot i Middelfart, og de er desuden fast deltager ved den årlige Julekoncert i
Middelfart Kirke.
www.benteogleif.dk
Bente Kure
Leif Ernstsen
Caramba Koret

Guitar og sang
Harmonika
Kor

www.strib-vinterfestival.dk
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Toprevision
- en nærliggende løsning
Toprevision

Tom. O. Petterson & Co.
Dan

r
ore
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ske vis

FSR

5HJLVWUHUHW UHYLVLRQVDQSDUWVVHOVNDE

7OI  
Mandal Allé 16A - 5500 Midelfart
Adelgade 79 - 5400 Bogense

www.top-revision.dk
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Peter A.G. Solo (DK)

I starten af 2011 og i løbet af foråret turnerede Peter A.G. for en gang skyld uden Gnags
med sit unikke onemanshow under titlen: ”Det Scene Show”. Så stor var succesen, at
18 shows fulgte i efteråret 2011. ”Udsolgte huse og stående bifald hver aften. Det er en
fornøjelse...” sagde Peter A.G.
Alene med guitar, mundharpe og den magiske kasse bjergtog Peter A.G. sit publikum
aften efter aften.
Vi ﬁk ham overtalt til at præsentere fem kvarters sammendrag af sit show på Strib Vinter
Festival 2012. Dels får vi nye sange at høre, samtidig med at Peter A.G. fortæller om,
hvad det var der gjorde, at han så gerne ville op at stå på en scene og synge for folk? Hvor
kommer inspirationen fra? Hvordan ﬁk han sin første guitar? Hvad var det, han så gerne
ville fortælle i sine sange? Det hele sat sammen som en rejse ind i kunstens verden.
Og så får vi selvfølgeligt også et udpluk af de kendte sange. Spillet og fortolket akustisk,
så sangene spejler sig på nye måder. Der vil blive genhør med nogle af de største
GNAGS-sange som ”Når jeg bliver gammel”, ”Den dejligste morgen”, ”Kærester”,
”Slingrer ned ad Vestergade” o.s.v. Der bliver rig lejlighed til at synge med.
www.peterag.dk
Peter A.G.

Guitar, mundharpe,
kasse og sang

www.strib-vinterfestival.dk
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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
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%DQNGLDORJ±IRUEHUHGHOVHDI
EDQNP¡GH
*HQHUDWLRQVVNLIWH
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adv sement

Uvildig Finansiel Rådgivning

Værkstedsvej 28 · 5500 Middelfart
Jens Haar
Tlf.Direkte
6441nr.
1562
Fax 6441 1729
5191·8730
jh@advisement.dk
· www.advisement.dk
www.mvtryk.dk

Bliv medlem af GUF
Hvad er GUF, og hvad vil vi?
GUF står for God Underholdende Folkemusik, og vi er en forening som vil fremme
interessen for folkemusik.

Hvordan?
• Ved at gøre opmærksom på foreningen
og derved øge medlemstallet
• Ved at lave gode medlemsaktiviteter
• Ved at lave gode arrangementer med
God Underholdende Folkemusik
Yderligere oplysninger kan du få på vores
hjemmeside: www.guf-strib.dk

Kontingent:
Kontingent for personer over 20 år er
kr. 210,- pr. person pr. år.

Medlemsskab

Husstandens børn t.o.m. 14 år er automatisk medlemmer, såfremt disses navne
står på tilmeldingsblanketten.
Juniorkontingent
For personer mellem 15 og 20 år er
kontingentet pr. år kr. 40,Pensionister/efterlønsmodtagere kr. 140,Hvis du mener, at GUF er noget for dig,
så udfyld kuponen og send den til Mona.
Vil du ikke klippe i programmet, kan du
sende en mail til: lemona@mail.tele.dk
med angivelse af de ønskede oplysninger.
Mona Høj Jensen
Koesmosevej 22
5500 Middelfart

GUF er hygge, samvær og god musik...

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Postnr./by:

Postnr./by:

Tlf.:

Tlf.:

E-mail:

E-mail:

Født dato:

Født dato:

www.guf-strib.dk
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Pågensyn
gensyni 2008
i 2013
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

