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Strib Vinter Festival 2023

Vinteren er over Danmark og de mørke timer fylder stadig mere end de lyse. Hvad 
skal vi dog fylde dem ud med? Vi har netop fejret kyndelmisse - eller ”Kjørmes 
Knud”, som vi kalder det i folkemunde. En markering af, at halvdelen af vinteren nu 
er gået, og at vi, så småt, begynder at kunne skue de lysere tider foran os. Men vi er 
der ikke endnu, så jeg spørger igen; hvad fylder vi denne mørke tid ud med? Svaret 
virker selvfølgeligt: en festival! Med musik, lyrik, toner, latter, tårer - fællesskab!

Jeg har kunnet læse mig til, at Strib Vinter Festival startede i 1989. Samme år en vis 
betonmur endelig blev jævnet og Europa atter blev genforenet på tværs af øst og 
vest. En flok ildsjæle fra Strib havde dengang spottet, at vi må samles i denne kolde 
tid. Vi må varme os omkring bålet og sangene og forene os i vores fælles glæde 
over musikken. Strib Vinter Festival blev født og den lever stadig her 34 år efter. 

Ulykken har atter ramt vores naboer mod øst og vi befinder os i en usikker og kold 
tid, hvor krig er rykket tættere på. Behovet for at mærke det der samler os er at-
ter blevet vigtigere. Her kan vi glædes og glemme mørket og kulden. Strib Vinter 
Festival samler et par tusinde mennesker, og i kraft af et stærkt fælles nærvær og 
kærlighed til musikken bliver Strib Skoles bygninger omdannet til en lysende og 
hjertevarm festivalplads. Sikke vi trænger til det! Synge! Danse! Samles!

I kraft af mit arbejde som omrejsende musiker har jeg besøgt festivaler over hele 
verden. Store som små. Alle festivaler rummer deres egen identitet og egen profil. 
Men på nogle helt essentielle områder er de fuldstændig ens. Her tænker jeg sær-
ligt på de frivillige. Jeg vil opfordre jer, kære festivaldeltagere, til at huske at sende 
en tak til de frivillige i løbet af weekenden der knokler for os allesammen. Vi klap-
per altid af de optrædende, men de frivillige fortjener en endnu større applaus. 
Uden frivillige, ingen festival!

- 3 -- 2 -
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Jeg ønsker jer alle en strålende weekend 
her på Strib Vinter Festival.

Nikolaj Busk
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Fælles Om.
Musikken

Esbjerg · Fredericia · Hedensted · Horsens · Hørning · Kolding
Middelfart · Odense · Silkeborg · Svendborg · Tørring · Vejle · Aarhus

 I Middelfart Sparekasse støtter vi lokalsamfun-
det. Vi ønsker at skabe værdi for det samfund, 
vi er en del af.

Derfor støtter vi aktiviteter og foreninger. 
Til glæde og gavn for fællesskabet.

midspar.dk/vistotter

vi er en del af.

Derfor støtter vi aktiviteter og foreninger. 
Til glæde og gavn for fællesskabet.

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

Billetsalget starter fredag den 25. november 2022 kl. 10.00.

Billetinformation: Se side 34 og 35. 
Billetsalget foregår primært på hjemmesiden, strib-vinterfestival.dk
Har du ikke mulighed for at bestille via Internettet, kan du købe billetter ved personligt 
fremmøde i alle Middelfart Sparekasses afdelinger - eller hos Mona Høj Jensen på 
tlf. 23 20 82 50, eller lemona@mail.tele.dk

Overnatning:
Der er mulighed for overnatning i skolens klasseværelser, men kun ved forudbestilling!
Overnatningsbilletter kan kun bestilles hos Mona Høj Jensen på lemona@mail.tele.dk
Pris: 75 kr. pr. person pr. nat. Medbring selv sovepose samt liggeunderlag.
HUSK:  Det er ikke tilladt at gå til overnatningslokalerne, før man har fået udleveret 
overnatningsarmbånd i ”overnatning check-in” og fået anvist lokale.
Hotelovernatning med festivalrabat: Milling Hotel Park, Middelfart, se venligst side 12.

Parkering: Se kortet på side 67.

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

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

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

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

Festival-information: Tlf. 61 12 05 93
Åbningstider under festivalen:
Informationen åbner først fredag kl. 16.00!
Fredag............... 16.00-01.30
Lørdag............... 09.00-01.30
Søndag.............. 09.00-18.00
(Telefonen svarer kun i disse åbningstider)

Der kan betales med kort og MobilPay på  
hele festivalen. Hvis du vil hæve kontanter,  
bedes du henvende dig i informationen.

Praktiske oplysninger

- 5 -
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Kontakt os og hør nærmere
Tinghuset, Algade 6,
5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 00 52
kontakt@middelfartadvokaterne.dk
www.middelfartadvokaterne.dk

Middelfart Advokaterne er veluddannede indenfor generel advokatpraksis med 
mange års erfaring, samtidig med at hver enkelt har særlige interesseområder.

Vi kan bl.a. hjælpe dig, og din nærmeste med:
• Testamenter og ægtepagter
• Familie-/arveret
• Dødsbobehandling
• Køb og salg af fast ejendom
• Erstatningsret/Personskade
• Lejeret/erhvervslejeret

 

 

BoligOne Tina Lybæk      
Din lokale mægler med   og kant! 

Det  er mig der: 

· Ta’r huset �l salg 
· Finder køberen 
· Fremviser 
· Sælger 
· Afslu�er handlen 
 
Lad mig sælge dit hjem! 
Hos mig er du sikker på en tryg og seriøs handel… 

BoligOne Tina Lybæk 
Røjleskovvej 19, Billeshave, 5500 Middelfart 
Tlf. 6042 5410 
tly@boligone.dk 
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Kom sikkert hjem og snart tilbage... 
(...frit efter Thomas Kjellerup)

Nyhed: Bustransport til og fra Strib Vinter Festival

Som noget nyt i 2023 har Strib Vinter Festival indgået et samarbejde med 
Taxibus Ejby, så der nu er mulighed for bustransport til og fra festivalen.
Tiderne fremgår af nedenstående køreplan, og man afregner selv med chaufføren.
Pris: 50 kr. pr. tur, MobilePay eller kontant.

 Fabrikvej 4, 5592 Ejby
   Telefon 64 46 12 90

Ejby Afg. Afg. Retur
Fredag 15.30  01.55
Lørdag  10.00 16.30 01.55
Søndag 10.00  16.40

Nr. Åby Afg.  Afg. Retur 
Fredag 15.40  01.55
Lørdag  10.10 16.40 01.55
Søndag 10.10   16.40

Kauslunde Afg. Afg.  Retur
Fredag 15.50  01.55
Lørdag  10.20 16.50 01.55
Søndag 10.20   16.40

Middelfart Station til Strib Skole 
Afg. fredag Afg. lørdag Afg. søndag
16.05 11.00 11.00
16.45 11.45 11.45
17.25  12.20 12.20
18.05 17.00 
18.45  17.40 
  18.20 
  19.00

Strib Skole til Middelfart Station
Retur fredag  Retur lørdag  Retur søndag
00.00  10.35  16.00
00.40  11.25  16.40
01.10  12.05  
01.55  12.45  
  17.20  
  18.00  
  18.40  
  00.00  
  00.40  
  01.10  
   01.55

KØREPLAN

HUSK at det er shuttlebus, så 
tiderne er vejledende!
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Estate Strandstoft
EJENDOMSMÆGLER MDE
Odensevej 169, 5500 Middelfart
Telefon: 6441 2020
E-mail: 5500@estate.dk facebook.com/estatestrandstoft
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Kirkekoncert: 
Palle Kjellberg (Danmark)

Palle Kjellberg er lokal, sanger og sangskriver fra Strib. 

Gennem årene har Palle K optrådt på gader og stræder, i forsamlingshuse, i kirker og på 
små festivaler.

Palle K´s repertoire består af ”hjemmelavede” poetiske sange samt fortolkninger af bl.a. 
Steffen Brandt, Bob Dylan og Norah Jones.

En koncert med Palle K er en rolig rejse gennem et mangfoldigt tekstunivers med den 
akustiske guitar, mundharpe og sang som de bærende elementer.

    
                   
                  

Palle Kjellberg: Guitar, mundharpe
 og sang

Torsdag 
9. februar 

kl. 19.30

Strib Kirke

Bemærk:  Denne koncert 
er ikke omfattet af partout-
billetten. Billet hertil skal 
købes særskilt.
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Vi har alt til 
hverdag og fest...

ÅBNINGSTIDER: 
Mandag - søndag

6.30-20.00 STRIB
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Åbning af Strib Vinter Festival 2023
Strib Skoles kor og Tine Vingaard (Danmark)

Strib Vinter Festival begynder med et festligt åbningsarrangement på CaféScenen. 
Det er en varm oplevelse, hvor festivalens gæster mødes i et fyldt koncertrum. Efter 
en åbningstale kommer Strib Skoles kor traditionen tro og synger nogle sange, alene 
og sammen med Tine Vingaard, der også synger et par sange fra sit repertoire. Tine 
Vingaard optræder senere på aftenen med hendes band Vingard i Hal 1.

Åbningstalen holdes i år af Stabs- og Kulturchef ved Middelfart Kommune, Steen Møller.

Efter åbningsarrangementet fortsættes med et flot og alsidigt program på CaféScenen, 
hvor et væld af musikere kommer og giver koncerter under hele festivalen fra fredag 
aften til søndag middag. 

Der er gratis adgang til CaféScenen og mulighed for masser af hyggeligt samvær med 
musik, mad og drikke.

             

Fredag 
10. februar 

kl. 18.30

CaféScenen

Alberte Henriksen:  Korleder og dirigent
Tine Vingaard:   Guitar og sang

Fri entréFri entré

strib-skole.dk
vingaard.dk
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SPECIALRABAT TIL FESTIVALENS GÆSTER

Dobbeltværelse 749,- Enkeltværelse 599,-

Inkl. Stor morgenbuffet

Bestil nu på
 park@millinghotels.dk  eller +45-63436363
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John O´Driscoll:  Vokal, bodhran og irsk bouzuiki/
  oktavmandolin
Brian O´Driscoll:  Vokal, guitar og mandolin
Thomas Eoin O´Driscoll:  Vokal, guitar og bodhran

 downtowndynt.dk
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Downtown Dynt (Irland/Danmark)

Downtown Dynt har mere end 20 år på bagen med hundredevis af koncerter bag sig.
Bandet har udgivet tre albums ”Downtown At Last”, ”Downtown Again” og senest 
”Downtown For a Whiskey”. De arbejder for tiden på det fjerde album, som forventes at 
udkomme i forbindelse med deres 2023-turné.

Bandet beskrives som Irsk/Skotsk/Engelsk folkemusik I særklasse. Gode viser (masser 
af humor), singalong-songs, smukke ballader, a-capella og sea shanties.
På repetoiret gemmer der sig blandt andet: Molly Malone, Madam I’m a Darling, Whisky in 
the Jar, Streets of London og Raglan Road samt enkelte egne numre skrevet af Thomas, 
hvor ”Vi sejler Mod Nord” er blevet taget rigtig godt imod af fans og i medier.

Når Downtown Dynt går på scenen, kan man altid forvente god smittende underholdning 
og deres erfaring, gennem mange år på diverse scener sammen, ses tydeligt. De spiller 
alle 3 af hjertens lyst og er gode til få publikum med. De kender historierne bag musikken 
godt, og det ses og høres tydeligt, at John er født og opvokset i Irland, og at Brian og 
Thomas har det irske blod i sig. 

Både John og Brian har været indstillet til Sønderborg Musikpris og i slutningen af 2019 
modtog Brian da også prisen. Brian modtog også Frederiks Musikpris I 2022 for sit store 
arbejde for folke-musikken i Sønderjylland.

Forvent spilleglæde, humor og glimt i øjet, når Downtown Dynt går på scenen.

Fredag 
10. februar 

kl. 20.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Dreamers Circus
Vingard
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Dreamers’ Circus (Danmark)

Er der et mere ambitiøst og opfindsomt akustisk band i den nordiske musikalske sfære 
end Dreamers’ Circus? - Trioen blev dannet efter en live jam session i København for 
mere end ti år siden, og den talentfulde trios sound er baseret på virtuos og brændende 
musikalsk evne på tværs af en række instrumenter herunder violin, harmonika, klaver 
og cittern.

De udforsker utrætteligt nye udfordringer både for sig selv og deres publikum, og 
Dreamers’ Circus trækker på deres solide baggrunde i traditionel og rootsmusik til at 
præsentere en genre-udvidende sammensmeltning af folkemusikkens følsomhed, 
jazzens improvisation og den klassiske musiks kompleksitet, der udtrykkes gennem en 
åbenhed overfor populære musikalske indflydelser. Resultatet er en musik, der afgjort er 
moderne samt rytmisk og melodisk fængslende.
 
Siden Dremers’ Circus blev dannet har de stadfæstet sig selv blandt Danmarks førende 
ensembler, hvilket fremgår af deres nylige anerkendelse fra Statens Kunstfond som 
”Special Ensemble”. Et travlt turnéprogram i Europa, USA og Japan har vist Dreamers’ 
Circus fremtræde som internationale musiske ambassadører for nordisk og dansk musik.

Fredag 
10. februar 

kl. 20.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Downtown Dynt 
Vingard

Nikolaj Busk: Piano, Harmonika mm.
Rune Tonsgaard Sørensen:  Violin
Ale Carr: Cittern 

dreamerscircus.com
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Vestergade 22

5500 Middelfart

Tlf. 6064 2566
Simon@stribmurerforretning.dk

Murermester Simon Bentzen

STRIB MURERFORRETNING

Vestergade 22
5500 Middelfart

Tlf. 6064 2566
Simon@stribmurerforretning.dk

Murermester Simon Bentzen

STRIB MURERFORRETNING

Vestergade 22
5500 Middelfart

Tlf. 6064 2566
Simon@stribmurerforretning.dk

Murermester Simon Bentzen

STRIB MURERFORRETNING
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Vingard (Danmark)

Forrest i gruppen Vingard står Tine Vingaard, som er en dansk storyteller og singer/
songwriter.  Med sin varme stemme og sårbare tekster mestrer hun americanagenren til 
fuldkommenhed.  Det er en genre, hvor inspirationen er hentet fra store musikbyer som 
Nashville og Austin, og som giver plads til smukke harmonier og iørefaldende melodier. 

Vingard har stået på mere end 300 scener, siden hun i en ung alder lærte at spille på 
guitar. Allerede som 9 – årig begyndte hun at skrive sange, og som 15 – årig skrev hun 
både tekst og musik til den tyske biograffilm ”Einer wie Bruno”.  

Hendes udgivelser har opnået airplay på P4 og P5 samt flere lokalstationer. 

Med en overbevisende musikalitet og nerve på scenen, sikrede hun sig i 2021 titlen som 
vinder af Band Battle, der kårer årets nordjyske liveband og songwriter.

Fredag 
10. februar 

kl. 20.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Downtown Dynt 
Dreamers’ Circus

Tine Vingaard:  Guitar og sang
Mikkel Koudahl:  Bas og sang
Andreas Bek:  Keyboard og sang
Søren Nissum:  Guitar
Jakob Kannegaard:  Trommer

facebook.com/vingardmusic
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RealMæglerne 
Middelfart
ønsker god festival

Vi har lokalt engagement i blodet
- og derfor stolte sponsorer af festivalen
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Fourth Moon featuring Ainsley Hamill   
(Skotland/Frankrig/Italien/Østrig)

Traditioner mødes og brydes, når Fourth Moon går på scenen. 

Her forenes fire nationaliteter og fire musikalske udgangspunkter til én samlet kreativ 
kraft: Franske Jean Damei på guitar, østrigske Geza Frank med sækkepibe og fløjter, 
italienske David Lombardi på violin (tidligere lead fidler i den verdensomspændende 
danseforestilling Riverdance)  og skotske Andrew Waite med et formidabelt harmonikaspil.

Til Strib Vinter Festival kommer bandet med deres lejlighedsvise femte medlem, den 
anerkendte skotske sanger/danser Ainsley Hamill, der bringer et yderligere friskt og 
dynamisk aspekt ind i bandets musik.

Musikken er næsten udelukkende selvkomponeret og er beskrevet som opfindsom, 
innovativ og virtuos, og som noget, der bygger bro mellem et traditionelt folk band og en 
kammermusikkvartet.

                                  

Fredag 
10. februar 

kl. 20.30

Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:

Alberte Winding
The Midnight Special

Jean Damei: Guitar
Geza Frank: Sækkepibe og fløjter
David Lombardi: Violin
Andrew Waite: Harmonika
Ainsley Hamill: Sang og dans

fourthmoonmusic.com



20

Højskolevej 2A, Strib • Åbent alle ugens dage 7-21

Strib

FRISK FRUGT & GRØNT SAMT BRØD & KAGER LEVERES HVER DAG

Vi ses i  
REMA 1000  
i Strib

Med venlig hilsen

Købmand  
Jacob Fugmann 
Christensen

ÅBEN HVER DAG 7-21

OMKRING  
360 ØKOLOGISKE 

VARER I  
SORTIMENT
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Alberte Winding (Danmark)

Fredag 
10. februar 

kl. 20.30

Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:

Fourth Moon featuring
Ainsley Hamill
The Midnight Special

Alberte Winding: Sang
Andreas Fuglebæk: Guitar og kor
Martine Madsen: Guitar og kor
Marie Louise von Bülow: Elbas og kor
Mads Andersen:  Trommer

albertewinding.dk

Vi kan med stolthed præsentere en af dansk musiks mest nærværende stemmer – 
Alberte Winding, som med sin varme og poetiske sensitivitet har rørt generationer af 
voksne og børn i mere end 35 år.
 
Efter Albertes bogudgivelse, Kastevind – erindringsglimt fra barndom og ungdom, 
fortsætter historierne i musikken, live på scenen, med både nye og gamle sange fra 
Alberte Windings dejlige repertoire.

Albertes sange om at finde kærligheden, om at holde gamle og nye venner i hånden, 
om de mørke dage og de lyse nætter, bliver kædet sammen af små anekdoter. Fra 
barndommens sodavand med brus og udi det voksne livs komplicerede dans med 
kærester, fester, børn og alt det der gudskelov kommer efter.

 ”Vi vil altid gerne sende folk varmt afsted, og vi gør os umage for at være sammen, der 
hvor stemningen har den rigtige tykkelse til musik. Der hvor det skrøbelige knækker og 
bliver til et smil”.   
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Hele Lillebælts bank

Vi giver dig økonomisk nabohjælp og nye 
muligheder. Er det mere end tre år siden, 
din økonomi har fået et servicetjek, er det 
en god idé at gøre det nu. Kig forbi Strib 
Vinterfestival og find Kjeld, eller book et 
møde, hvis du vil høre mere om, hvordan 
hele Lillebælts bank kan skabe luft i din 
økonomi og give dig luft under vingerne.

Book et møde på 72 25 00 70

Kjeld Johansen, kundechef

Lad os finde flere  
oplevelser i dit budget
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The Midnight Special (Danmark)

The Midnight Special er et originalt country-rock band dannet i trekantsområdet i 
begyndelsen af 2019. Inspirationen er hentet fra country-rockens hylder gennem det 
sidste halve århundrede, og i denne gryderet har bandet fundet deres eget helt unikke 
lyd og engelsksprogede tekstunivers.    
      
Bandet refererer til deres egen lyd som “pigtråds-country”, hvor genkendelige elementer 
fra traditionel country blandes med rock, pop, folk og americana. Musikken er ægte 
og indlevende uden at være prætentiøs eller påtaget. Med fuldt skrald på intensitet og 
integritet bevæger bandet bogstavligt talt publikum i alle aldre. 

The Midnight Special har spillet på flere lokale spillesteder, mindre countryfestivaler samt 
det store Country Music Meeting i Berlin i 2020. 

I efteråret 2021 udkom bandets selvbetitlede debutalbum. Flere sange har hyppig 
radiorotation, bl.a. i det nu hedengangne program ”Madsen (Alex Nyborg Madsen) på 
P5” samt på diverse lokale radiostationer.             

Fredag 
10. februar 

kl. 20.30

Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:

Fourth Moon featuring
Ainsley Hamill
Alberte Winding

Kasper Schultz:   Guitar og Sang
Eva Elkjær Lykke:  Kor
Jakob William Nielsen:  Guitar og Sang 
Klaus Beck Jensen:  Bas
Jeppe Birkebæk:  Trommer

facebook.com/themidnightspecialDK
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Odensevej 173 ∙ 5500 Middelfart
CVR 26059445

- alt malerarejde udføres telefon: 64412629
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Denis McLaughin med venner (Irland/Danmark)

God musik og ægte, irsk stemning...

For mange festivalgæster er det en tradition, at fredagens og lørdagens koncerter sluttes 
af med et besøg på Den Irske Pub, hvor Dennis McLaughin og hans musikalske venner 
sørger for masser af god stemning med irske sange og melodier.

Så har du lyst til at synge med og hygge dig med venner og bekendte, skal du efter 
fredagens og lørdagens koncerter en tur på Den Irske Pub.

Dennis McLaughlin er fra Irland, men han har boet i Sønderjylland i mere end 20 år. Med 
sig på scenen har han som altid venner og familie.
                     mc-laughlin.dk

Fredag og 
lørdag 

kl. 21.30-02.00

Irsk Pub

Denis McLaughlin: Sang, guitar,   
 banjo, mandolin,
 bodhran mm. 
Pia Nygaard: Violin. 
Alexander Lyngsø Nielsen: Fløjter mm.

- samt venner og familie der kommer 
”tilfældigt” forbi...

Fri entréFri entré
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• Tagarbejde

• Vinduer/døre

• Køkken/bad

• Nybygning

• Halbyggeri

• Trapper

• Reparation

• Ombygning

• Tilbygning

Michael Pedersen 24 40 81 53

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

Bliv medlem af GUF    
www.guf-strib.dk
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... med Rune & Maria (Danmark)

Strib Vinter Festival inviterer igen børn og deres familier til en musikalsk oplevelse lørdag 
formiddag på CaféScenen.

Denne gang vil duoen Rune & Maria synge og spille om superhelte, fantastiske skabninger 
og fabeldyr. 

Rune & Maria spiller original børnemusik med sang, rap og guitar. Fantasien udfordres, 
når de åbner deres kuffert og inviterer med på en musikalsk rejse.
 
 

Lørdag 
11. februar 

kl. 10.45-11.30

CaféScenen

Maria Himmelstrup Albech:  Sang
Rune Holsting:    Guitar og sang

facebook.com/runeogmaria

Børnefestival
Børnefestival
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Restauration
siden 1933Danmarks eneste 

femstjernede værtshus

Torvet 2 · 5500 Middelfart · Telefon 64 41 02 63 · guldkronen@c.dkTorvet 2 · 5500 Middelfart · Telefon 64 41 02 63 · guldkronen@c.dkTorvet 2 · 5500 Middelfart · Telefon 64 41 02 63 · guldkronen@c.dk

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

Folk er sjældent blevet lykkeligere  
af at ærgre sig på forhånd

Vintertilbud

Irish Coffee m/ 4 cl. 
Jameson whiskey

Kun 50,-

Indslev Julehvede
Tuborg Snebajer

0,5 liter

50,-

Fra 22. november

Vores hjemmelavede
Julegløgg m/ brune kager

køb den for kun

50,-
“Måske danmarks bedste”

Prøv vores helt egen fadøl
Den Gyldne Krone Julepilsner

0,5 liter

50,-
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Lørdag 
11. februar 

kl. 11.30-13.30

Hal 2

Fri entréFri entré

Svend Erik Hansen: “Svenne” - Piano og sang
Bent Østergaard: Saxofon og klarinet 
Søren Peter Frøsig:  Trompet, flugelhorn og sang
Per Andersson: Trommer
Jørgen Skovhøj:  Kontrabas  

Sildebord kr. 120,- 
Spis, hvad du kan, og nyd den gratis jazz imens.

Frokostjazz på Strib Vinter Festival 
2023 er venligt sponsoreret af:

Guldkronen Allstars (Danmark)

”En frokost uden jazz er som en håndmad uden pålæg”
Guldkronen Allstars leverer appetitlig og velsmurt jazz til Vinterfestivalens lørdagsfrokost 
i Hal 2. Bandet, som spiller humørfyldt swing- og New Orleans jazz, ledes af kapelmester 
”Svenne” som sammen med de øvrige musikere sørger for at få musikken ud over kanten. 
Guldkronen Allstars spiller melodier fra det amerikanske standardrepertoire krydret med 
danske evergreens. Musikerne har gennem årene spillet sammen på kryds og tværs 
i forskellige konstellationer og mødes nu for at være med til at skabe hygge og god 
stemning til festivalens frokostarrangement.
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Livet handler
heldigvis også om 
andet end økonomi.
 
God festival.
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AFTENBUFFETAlle dage fra kl. 17:00 til 21:30 eller efter aftale•  Suppe
•  Mongolian Barbecue•  Kinesisk buffet (36 varme retter)•  Udvalgt sushi•  Stor salat- og frugtbar (flere end 40 varianter)

•  Fri kaffe og te

Børn fra 2-11 år spiser til halv pris

Fredag til søndagog helligdage188,-

Mandag til torsdag168,-

Østergade 50 • 5500  Middelfart 
Tif: 64 40 61 40  
middelfart@asia-restaurant.dk
www.asia-restaurant.dk 

Booking Bord Online

FROKOSTBUFFETAlle dage fra kl. 11:30 til 15:30
•  Kinesisk buffet (25 varme retter)•  Udvalgt sushi•  Stor salat- og frugtbar (flere end 30 varianter)

•  Fri kaffe og te

108,-Alt hvad du kan spise

Børn fra 2-11 år spiser til halv pris

Spil bowling
i Middelfart
Saml venner og familie til en sjov  
bowlingturnering og noget sm agsfyldt m ad fra 
vores amerikanske diner!  

Ring til os på 6441 2966 
og book baner allerede nu . Vi ses! 

Du kan også  
kontakte os via : 

bowling@LSOK .dk eller LSOK .dk/bowling

Mums! 

Hygge med venner! 
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Alt i skumgummi
Bådhynder og campinghynder
Møbelpolstring
Skum til emballage og
indpakning

Skumgaarden ApS

Mail: brian@skumgaarden.dk
Telefon: +45 64400313
www.skumgaarden.dk

 

Du finder os på
Fabriksvej 2A, 5592 Ejby

Alt til hjemmet
Senge og specialmadrasser
Møbler og boligtilbehør
Haveindretning

Livingbykolster ApS

Mail: info@livingbykolster.dk
Telefon: +45 64403333
www.livingbykolster.dk

 

Alt i filt og akustik
Speciallavet akustikløsninger
til væg og lofter
Dekoration med bæredygtige
akustikplader og filt

AQdeco ApS

Mail: info@aqdeco.com
Telefon: +45 77344322
www.aqdeco.com
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FITNESS FOR
HELE FAMILIEN

HELE FAMILIEN TRÆNER FOR

399 KR.
PR. 30 DAGE*

Følg os på 

Meld jer ind på loopfitness.dk
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LOOP Fitness • Sofiendalvej 10, Strib • 5500 Middelfart • Tlf: 41746263

Strib Apotek 

Sofiendalvej 10 

En filial af Ejby Apotek 

Design Design

Design

Design Design

DesignDesign

D
esign
D
esign
Designesign

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

Vi klarer også de små opgaver. 
NEMT og BILLIGT.

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

RING og få et TILBUD!DRING og få et TILBUD!DesignRING og få et TILBUD!esignRING og få et TILBUD!RING og få et TILBUD!
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Programoversigt 
2023

- 35 -- 34 -

Partoutbillet til hele festivalen: Kr. 920,-
 

Børn under 12 år betaler 1/3 af normal billetpris. Alle billetpriser er ekskl. gebyr! 
Dørene til spillestederne forventes åbnet senest en halv time før koncertstart. 

 
 Information: Jørgen Rahbek, tlf. 25 58 65 06, e-mail: jrahbek@stribnet.dk
  (Bemærk: Telefonisk henvendelse kun mellem 18.00 og 21.00).
 Billetsalg: strib-vinterfestival.dk (fra 25. november 2022).

 Billetsalg pr. telefon:
 Mona Høj Jensen
 Telefon: 23 20 82 50.

Lørdag d. 11. februar
CaféScenen Børnekoncert m/Rune & Maria Gratis
Kl. 10.45-11.30  

Hal 2 Guldkronen Frokostjazz Gratis
Kl. 11.30-13.30 Med Guldkronen Allstars Sildebord kr.  120,-

Hal 1 Molde Kr. 200,-
Kl. 13.00 Mads Hansens Kapel  

Hal 1 Bragr Kr. 370,-
Kl. 20.00 The Savage Rose
 Kasper Buch

Hal 2 Stine Klingsten Kr. 370,-
Kl. 20.30 Goitse
 Baby Did a Bad Thing

Irsk Pub Denis  McLaughlin m/venner Gratis
Kl. 21.30-02.00 Irsk stemning og god musik 

Søndag d. 12. februar
Hal 1 Svøbsk Kvartet  Kr. 270,-
Kl. 13.00 Blum & Haugaard Band

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

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

Fredag d. 10. februar
CaféScenen Åbning af Strib Vinter Festival  Gratis
Kl. 18.30 Strib Skoles kor og orkester med
 Tine Vingaard
 Åbningstale af Steen Møller, Stabs- og 
 Kulturchef ved Middelfart Kommune

Hal 1 Downtown Dynt Kr. 370,-
Kl. 20.00 Dreamers’ Circus
 Vingard

Hal 2 Fourth Moon feat. Ainsley Hamill Kr. 370,-
Kl. 20.30 Alberte Winding
 The Midnight Special

Irsk Pub Denis  McLaughlin m/venner Gratis
Kl. 21.30-02.00 Irsk stemning og god musik 

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

Torsdag d. 9. februar
Strib Kirke Palle Kjellberg Kr. 70,-
Kl. 19.30 Obs: Partoutbillet dækker ikke denne koncert! 
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Programoversigt 
2023

ensembler under ledelse af Peter Sund, Harald 

- 35 -- 34 -

Partoutbillet til hele festivalen: Kr. 920,-
 

Børn under 12 år betaler 1/3 af normal billetpris. Alle billetpriser er ekskl. gebyr! 
Dørene til spillestederne forventes åbnet senest en halv time før koncertstart. 

 
 Information: Jørgen Rahbek, tlf. 25 58 65 06, e-mail: jrahbek@stribnet.dk
  (Bemærk: Telefonisk henvendelse kun mellem 18.00 og 21.00).
 Billetsalg: strib-vinterfestival.dk (fra 25. november 2022).

 Billetsalg pr. telefon:
 Mona Høj Jensen
 Telefon: 23 20 82 50.

Lørdag d. 11. februar
CaféScenen Børnekoncert m/Rune & Maria Gratis
Kl. 10.45-11.30  

Hal 2 Guldkronen Frokostjazz Gratis
Kl. 11.30-13.30 Med Guldkronen Allstars Sildebord kr.  120,-

Hal 1 Molde Kr. 200,-
Kl. 13.00 Mads Hansens Kapel  

Hal 1 Bragr Kr. 370,-
Kl. 20.00 The Savage Rose
 Kasper Buch

Hal 2 Stine Klingsten Kr. 370,-
Kl. 20.30 Goitse
 Baby Did a Bad Thing

Irsk Pub Denis  McLaughlin m/venner Gratis
Kl. 21.30-02.00 Irsk stemning og god musik 

Søndag d. 12. februar
Hal 1 Svøbsk Kvartet  Kr. 270,-
Kl. 13.00 Blum & Haugaard Band

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

CaféScenen Åbning af Strib Vinter Festival  Gratis
Kl. 18.30 Strib Skoles kor og orkester med
 Tine Vingaard
 Åbningstale af Steen Møller, Stabs- og 
 Kulturchef ved Middelfart Kommune

Hal 1 Downtown Dynt Kr. 370,-
Kl. 20.00 Dreamers’ Circus
 Vingard

Hal 2 Fourth Moon feat. Ainsley Hamill Kr. 370,-
Kl. 20.30 Alberte Winding
 The Midnight Special

Irsk Pub Denis  McLaughlin m/venner Gratis
Kl. 21.30-02.00 Irsk stemning og god musik 

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

Strib Kirke Palle Kjellberg Kr. 70,-
Kl. 19.30 Obs: Partoutbillet dækker ikke denne koncert! 
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    facebook.com/flyttilmiddelfart
flyttilmiddelfart.dk

Middelfart
- tænk hvis du boede her...

Kontakt kommunens bosætningskonsulent 
og hør, hvad Middelfart kan tilbyde dig 
og din familie.

Anne Marie Klausen 
annemarie.klausen@middelfart.dk
Mobil: 2240 0049

Se filmen og bliv
lun på Middelfart!

Det sker i Middelfart Kommune i 2023:

Fyen 
Rundt
14. maj

Rock
Under Broen

9. – 10. juni

VM
Matchrace

27. juni – 1. juli

Klima-
folkemøde

31. aug. – 2. sept.
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Sammen Om Sundhed

På Krone Apotekerne står vi klar til at 
hjælpe dig med alt fra lægeordineret 

medicin til råd om velvære. Vi handler på 
forkant og sætter en ære i at udfordre 

normen. Det gør vi for at skabe tryghed 
og frihed for dig og for os. Vi tager ansvar 

for vores kunder og for vores 
medarbejdere, og derfor er vores slogan 

også ”Sammen Om Sundhed”. 
Vi kalder det også S.O.S.

 

 Nymarksvej
Nymarksvej 39 A
7000 Fredericia

 

Middelfart Apotek
Jernbanegade 2C
5500 Middelfart

 

Vagtapotek Kronen
Prinsessegade 45-47

7000 Fredericia
 

 Sundhedshuset
Dronningensgade 97A

7000 Fredericia
 
 

Vojens: Ringtvedvej 8 • 6500 Vojens    Aabenraa: Brunde Vest 2B • 6230 Rødekro
www.udlejningscenter.dk

Alt til festen Telt, borde, stole, jukebox og meget mere.Alt til festen
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Fredag: 17.00 - 02.00
Lørdag: 08.00 - 02.00
Søndag: 08.00 - 13.00

FestivalCaféen 
Gode oplevelser både for øret og ganen...

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

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

Åbningstider:

Husk: 
Egne drikkevarer må ikke  
medbringes  på festivalen!

- 38 -

På 1. salen over Caféen finder du ”Café 20 trin op”, hvor 
du kan nyde den varme mad og stemningen fra Caféen, 
både fredag og lørdag.

  

- 39 -

“Cafe 20 trin op”: 
Den varme mad skal nydes på

1. salen over Caféen
hvor den gode stemning fra

CaféScenen nydes på 
lidt afstand.

Menu på side 39!

Hele weekenden 
vil der være: 

Friske håndmadder,
sandwich og burger.

Vegetarretter.
Kaffe, the og friskbagt kage.

Udvalg af chokolade, slik,
chips og frugt.

Bemærk! 
Vi har i år placeret

pølsevognen udenfor.
Du er velkommen til at 

tage pølsen med 
indenfor...

Morgenbord: 
“Spis hvad du kan”

Lørdag og søndag fra 
kl. 8.00-10.30

Stort udvalg af brød, ost
og pålæg, samt kaffe

og the.
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Fredag: 17.00 - 02.00
Lørdag: 08.00 - 02.00
Søndag: 08.00 - 13.00

FestivalCaféen 
Gode oplevelser både for øret og ganen...

Åbningstider:

- 38 -

På 1. salen over Caféen finder du ”Café 20 trin op”, hvor 
du kan nyde den varme mad og stemningen fra Caféen, 
både fredag og lørdag.

  “Cafe 20 trin op” tilbyder:
Fredag fra kl. 17.30 - 19.30

Asiatisk inspireret kyllingeret med nudler og salat
Pris pr. kuvert 165,-

Lørdag fra kl. 17.30 til 20.00
- Festivalbuffét -

Forretter:
Røget laks med urtesalat og ristede kerner

Oksecarpaccio med cremet parmesan og rucola.
Buffet:

Kalvecuvette med rødvinssauce 
Marineret kalkunbryst med sauteret kål 
Ovnbagte kartofler med timian/hvidløg 

Salat.
Desserter:

Brownie med syltede bær 
2 slags ost med syltede nødder og knækbrød.

Pris pr. kuvert
Buffét m/valgfri forret ELLER dessert ... kr. 260,-

Buffét m/forret OG dessert ... kr. 285,-
OBS: Billetter til menuerne kan købes på nettet,

som de øvrige billetter, ELLER under
festivalen - i Informationen!

Vinkort
I samarbejde med 

SuperBrugsen i Strib, 
har vi igen i år valgt 
et par gode vine som 
supplement til vores 
festivalvin - så der 

er et lille, men 
godt udvalg!
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“Cafe 20 trin op”: 
Den varme mad skal nydes på

1. salen over Caféen
hvor den gode stemning fra

CaféScenen nydes på 
lidt afstand.

Menu på side 39!  Baren i “Café 1. Sal”
Fredag: 17.00 - 20.00
Lørdag: 17.00 - 20.00

Åbningstider:
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Velkommen på 
KulturØen i Middelfart 
og Middelfart Bibliotek
Foreningen GUF afholder, med støtte fra Middelfart Bibliotek,  
koncerter på KulturØen i Middelfart.

Kommende koncerter i 2023:

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

Hans Theessink & Knud Møller (AT/DK)  27. april 2023
Er man til gedigen, velspillet blues, så er man til ”Theessink & Møller.” 
Hver for sig er de kapaciteter i genren. Sammen er de en feinschmeck-
er-oplevelse, der giver både gåsehud og smil på læben. 
Den kompetente blues duo er garant for, at publikum får en intens 
og medrivende koncert. Repertoiret består af sange fra Hans Thees-
sinks fyldige bagkatalog krydret med numre fra den traditionelle blues 
root genre, som duoen mestrer så flot. Fremført med Theessinks dybe, 
varme baryton går det lige i eftertænksomme blueshjerter. 
Både Hans Theessink og Knud Møller har i deres respektive hjemlande, 

Østrig og Danmark, høstet diverse priser og anerkendelser. Knud Møller har, blandt andet, opnået 
prisen som ”Årets danske instrumentalist”. Hans Theessink har – flere gange – vundet den østrig-
ske ”Amadeus Music Award” for bedste udgivelse i kategorien Jazz World Blues. 

Hannah Rarity trio (Sco)     16. marts 2023
Hannah Rarity er en af de fremmeste og mest efterspurgte 
unge, skotske sangerinder, bl.a. takket været hendes 
sublime sangstemme, der giver sangene, hun synger, en 
uforlignelig følelsesmæssig dybde. Stilmæssigt er hun 
blevet sammenlignet med store navne som Eva Cassidy og 
Cara Dillon.

Hun blev i 2018 kåret som BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year, og hendes 
status som hurtigt opstigende stjerne blev yderligere forstærket af en nominering til prisen som 
Scots Singer of the Year ved Scots Trad Music Awards i både 2017 og 2018.
Hendes smukke og fyldige vokal har fundet et godt match såvel i orkestersammenhæng (bl.a. Ro-
yal Scottish National Orchestra og Scottish Chamber Orchestra), på turné med Cherish the Ladies 
og Blazing Fiddles som i mindre konstellationer. Hun har flere gange optrådt live på BBC og på 
Celtic Connections.
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VI ØNSKER  
ALLE EN GOD 
VINTERFESTIVAL
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9. - 10. Juni
2023

Kunne DU tænke dig 
at være en

del af fællesskabet?
Vi skal igen i 2023 bruge frivillige,

kontakt gerne formand Charlotte Skovby, 
på tlf. 2295 1324, for nærmere.
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Molde (Danmark)

Molde er et godt bud på et nyt dansk rootsnavn, man skal lægge mærke til. Smægtende 
akkorder og veltunede korstemmer med bluegrass vibes fra the Appalachian Mountains 
tilsat poetiske danske tekster inspireret af den nordiske natur og hverdagslivets 
sanselighed.

Molde mødte hinanden i en stue i Aarhus. Maria Molde havde været del af bluegrass- 
miljøet i New York gennem længere tid og kom hjem med en bunke nyskrevne sange. De 
andre Molde medlemmer stod hver især et sted i deres musikalske liv, hvor de manglede 
noget nyt at rive i, og bandet samledes om en fælles kærlighed til folkemusikkens dybe 
rødder, men hvor hvert af medlemmerne medbragte deres eget twist fra både Norden, 
Balkan og USA. 

Resultatet blev et akustisk “stringband” efter amerikansk forbillede men med danske 
tekster og nordiske toner. Moldes musik er skiftevis inderlig, legende, længselsfuld, 
sprudlende og i alle sammenhænge livsbekræftende.

               

Lørdag 
11. februar 

kl. 13.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Mads Hansens Kapel

molde.dkMaria Molde: Mandolin, banjo og sang
Uffe Holmsgaard Eriksen: Guitar, cittern, klarinet og kor 
Jonathan Feig: Violin 
Henrik Kunz:  Kontrabas og kor
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algade 67  5500 middelfart  telefon 6441 5615

www.lottefrisør.dk
61 69 6703

Odensevej 19 st.tv. – 5500 Middelfart
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Mads Hansens Kapel (Danmark)

“Mor dig først, spørg bagefter!”

Disse er ordene som definerer danseorkesteret og folk-ensemblet Mads Hansens Kapel.

Orkestret indgik for første gang i kunstens tjeneste i 2016 og begyndte snart at gøre sig 
bemærket på den danske folkemusikscene - og gulv!
Dansemusikken har altid været levende og foranderlig, og dette høres tydeligt i 
fortolkningen af de gamle melodier, som spilles med vildskab, autoritet og hjerte!

For danses skal der, enten det er på gulvet eller på stolene! Ensemblet har spillet til dans, 
såvel som koncerter, i hele kongeriget, samt lande som England, Tyskland, Sverige, 
Estland, Finland og Schweiz.

Mads Hansens Kapel er, med deres evindelige nysgerrighed og legende tilgang, altid 
i bevægelse; Fra det voldsomme, dristige og nævenyttige, til det sarte, smukke og 
inderlige, fortæller Kapellet historien om 5 unge mænd og deres rejse mod stjernerne.

               

Lørdag 
11. februar 

kl. 13.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Molde

madshansenskapel.dkJonas Lærke Clausen: Violin 
Martin Strange Lorenzen: Klarinet 
Sebastian Boesgaard Bloch Larsen:  Guitar 
Emil Ringtved Nielsen: Bas 
Julian Svejgaard Jørgensen:  Klaver 
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A. V. Jeppesen
Tømrer- og Snedkermestre A/S
Mandal Allé 4 - 5500 Middelfart
Mail: avj@avjeppesen.dk 

63 41 21 83Følg os 
på facebook 

Claus Rosenborg ChristensenSøren Jeppe Jeppesen

Faglig ekspertise siden 1934

”- Hos os sætter vi en ære i at levere et gedigent 
stykke håndværk til tiden for vores kunder.

Vi gør vores bedste for fra start at forstå deres 
behov. Hvad enten det er den lille private kunde 
eller vores erhvervskunder hvor vi ofte løser op-
gaver i hovedentreprise eller fagentreprise. 

Vi er der for kunden uanset opgavens størrelse!”  

Det er vel i orden at ønske sig noget særligt?
”Tilbygning og ombygning Med 85 år i Middelfart, er vi det sikre valg.  
Og vi hjælper gerne med råd, vejledning og tilbud tidligt i bygge-fasen.

Tagudskiftning - skal du have nyt tag? 
Uanset hvilken tagtype du har, får du hos os, én samlet pris alt incl.

Hovedentrepriser 
Vi løser meget gerne opgaver i hovedentreprise hvor vi samler trådene, så du har én kontakt-
person til at styre projektet sikkert i mål.

Vinduer og døre 
Gør brug af vores mangeårige erfaring med Vinduer og døre, vores erfarne personale ved 
hvordan dyre følgeskader undgås. Vi leverer højisolerede løsninger, færdig arbejde ude som 
inde, i træ, alu, komposit og plastprodukter

Renovering og  forsikringsskader - Hurtig og uforpligtende tilbud og overslag gives.

Servicevogne rykker ud, når du skal have hurtig hjælp til små og store opgaver"
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Dot Gabriel Jacobsen Roaring Maggie 

Glimtvis Projekt Walther Anne Iben 

- 47 -

CaféScenen 
Strib Vinter Festivals midtpunkt...

Besøg CaféScenen - oplev god stemning og god musik helt 
frem til 01.30 både fredag og lørdag! 

Hygge, gamle og nye venner, god musik, pause fra hallerne, morgenmad, pølser, kolde øl 
og vand, en lille lur sidst på aftenen, nervøse debutanter, lyrik af høj klasse, nye og gamle 
kærester og meget, meget andet... CaféScenen på Strib Vinter Festival er i årenes løb 
blevet til en institution. 

Nogle bruger rigtig meget tid her ved cafébordene, og nyder musikken, stemningen - som 
vore irske venner ville have sagt det: “The craic”.

Musikere fra hele landet sørger for underholdning fra scenen, og festivalfrivilige sørger for 
at boderne bugner af mad og drikke; lydmanden har et par travle dage med opstilling af 
lyd til af nye bands hver time - der er mange, der yder en stor indsats...

CaféScenen summer af liv og musik fra tidlig morgen til sen aften 
- med andre ord: Rigtig festivalstemning!

Fri entréFri entré
Oplev blandt mange andre
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professionel service

attraktive priser

rentefrie lån    

tlf.  64 41 91 11

www.takt-tone.dk

Åbningstider:
Mandag-lørdag 12.00 - 22.00

Søndag 17.00 - 22.00

Algade 57 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 59 59
www.papas2night.dk · info@papas2night.dk

 

professionel service

attraktive priser

rentefrie lån    

tlf.  64 41 91 11

www.takt-tone.dk

49

B
es

øg
 o

s 
V

ej
le

ve
j 1

39
 

70
0

0
 F

re
d

er
ic

ia

Å
b

n
in

g
st

id
er

K
on

ta
k

t 
os

(+
4

5)
 7

59
23

81
1

se
19

2@
d

g
fs

.d
k

M
an

d
ag

: 
Ti

rs
d

ag
: 

O
n

sd
ag

: 
To

rs
d

ag
: 

Fr
ed

ag
: 

Lø
rd

ag
: 

Sø
n

d
ag

: 

0
7:

0
0

 -
0

7:
0

0
 -

0
7:

0
0

 -
0

7:
0

0
 -

0
7:

0
0

 -
0

8:
0

0
 -

0
9:

0
0

 -

16
:0

0
16

:0
0

16
:0

0
16

:0
0

16
:0

0
13

:0
0

13
:0

0

F
re
de
ri
cia

F
re
de
ri
cia

- d
in

 lo
ka

le
 fø

de
va

re
pa

rt
ne

r



50

- 51 -

Bragr (Danmark/Sverige)

Musikken fremstår brusende og frisk, arrangementerne er spændende og overraskende. 
Musikerne fortæller indlevende om musikken og historierne giver tonerne endnu mere 
liv. De flerstemmige vokaler bruges primært instrumentalt og er en del af orkestrets 
karakteristiske lydbillede.

Bragr minder os om, hvem vi var - og på mange måder stadig er. Det er lyden af 
Skandinavien – vores tone i livet. Den kan både give os et opløftende smil på læben og 
lidt fugt i øjenkrogen.

Bragr giver den skandinaviske folkemusiktradition et nutidigt udtryk. Bandet spiller både 
traditionelle melodier og egne kompositioner.

Bragr er bevægende, brillant underholdning, der begejstrer tilhørerne.

Lørdag 
11. februar 

kl. 20.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

The Savage Rose
Kasper Buch

Perry Stenbäck:    Nyckelharpa, guitar, og sang
Christine Dueholm:    Trommer, percussion og sang 
Jesper Frost Bylling:   Båndløs akustisk bas og sang
Kristian Bisgaard:    Piano og sang

- 50 -

Strib Vinter Festival - Konferenciers
Maren og Jørgen danner par privat og de har et mangeårigt samarbejde i orkestret 
Svøbsk, som udgør deres primære virke som musikere og er et af de mest aktive 
folkemusikorkestre på den danske scene. I 2023 fejrer de deres 20-års jubilæum 
med masser af aktivitet og et nyt album. 

Maren Hallberg Larsen er vokset op i Urbanplanen på Amager, i et hjem præget af 
folkemusik fra hele verden. Hendes kærlighed til folkemusik- og dans er grundstammen 
i hendes musikalske virke, og hun har siden 2000 levet som freelancemusiker- og 
komponist. Hun har både en kandidatgrad i folkemusik og i klassisk harmonika. 

Jørgen Dickmeiss er fynsk spillemand, sanger, komponist og sangskriver. Han er 
uddannet på første årgang på Folkemusiklinjen på Det Fynske Musikkonservatorium på 
violin, og så er han rigsspillemand i Himmerlandsmusik med sølvmærke og bachelor i 
musikvidenskab fra Aalborg Universitet.
Jørgen har udgivet 11 albums med originalmusik (Svøbsk, Tumult og Michael Møller & 
Foreign Lands) hvoraf han har bidraget med meget materiale. Han barsler i 2023 med et 
debutalbum med orkestret ”Danish Fiddle Quartet” med egne kompositioner.

Strib Vinter Festival byder hjerteligt velkommen til Maren og Jørgen, som i år skal løfte 
arven efter Bente Kure og Leif Ernstsen. 

Maren Hallberg Larsen Jørgen Dickmeiss 
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The Savage Rose (Danmark)

The Savage Rose er dansk musikhistorie i levende live.
 
Et dansk verdensnavn der spiller verdensmusik i verdensklasse. Orkestret har eksisteret 
siden 1968, og selvom Annisette Koppel er eneste oprindelige medlem, er The Savage 
Rose altid en stor musikalsk oplevelse at være vidne til. Tro imod deres rødder og tro 
imod deres umiskendelige sound.

I en anmeldelse skrev GAFFA´s anmelder Anine Fuglesang: 
Når musik rammer som i aften, er der ingen ord, der virker tilstrækkelige til at beskrive de 
følelser der slår ned i en som lyn, forplanter sig i kroppen på sitrende vis og vækker alle 
sanser. Nej ingen ord kan indkapsle den magi, som The Savage Rose skaber, for musik 
er den mest sanselige af sanselige kunstarter, som Annisette og Thomas Koppel engang 
har skrevet, og måske netop derfor uden for ordets rækkevidde.
 
Den aktuelle liveudgave af The Savage Rose kommer ubesværet rundt i sange fra 
hele den lange karriere, lige fra debutpladen i -68, over  ”Dødens Triumf” og til seneste 
”Homeless” fra 2017. Der kommer helt sikkert alt fra klassikere til helt nye sange over 
scenekanten. Så hvad er der egentligt mere at sige, andet end… glæd jer til en magisk 
koncert med The Savage Rose!
 

Lørdag 
11. februar 

kl. 20.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Bragr 
Kasper Buch

facebook.com/thesavageroseofficialAnnisette Koppel:    Sang
Naja Rosa Koppel:   Kor
Amina Carsce Nissen: Kor
Anders Holm:   Trommer
Frank Hasselstrøm:   Horn og keys
Jacob Haubjerg:   Bas
Las Nissen:   Guitar
Dan Hemmer   Hammondorgel
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D·E er den moderne kvalitetskaffe fra verdens største kaffehus. 
Vi lægger mere end 250 års indsigt og erfaring i hver eneste 
bønne vi køber, rister og leverer. En ukompliceret og velsmag–
ende kaffe, som hjælper den gode stemning på vej, hvad enten 
man er på job eller undervejs. D·E er det sikre valg, som falder i 
alles smag og bliver et naturligt samlingspunkt.

D·E er den moderne kvalitetskaffe fra verdens største kaffehus. 
Vi lægger mere end 250 års indsigt og erfaring i hver eneste 
bønne vi køber, rister og leverer. En ukompliceret og velsmag–
ende kaffe, som hjælper den gode stemning på vej, hvad enten 
man er på job eller undervejs. D·E er det sikre valg, som falder i 
alles smag og bliver et naturligt samlingspunkt.

Enestående 
kaffe siden 1753

Nyt design
Samme gode smag

14429_DE_Annonce_A5_1K.indd   1 04/10/2016   13.38 55
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Kasper Buch (Danmark)

Kasper Buch & Band spiller iørefaldende folky popmusik.

Kasper Buch er opvokset i Tønder og hans sange bærer præg af den lokale festival.
200 koncerter, supportjob for Mathilde Falch, Sylvester Larsen, Signe Svendsen, På 
Slaget 12 og Anthony da Costa (USA) samt god medieomtale har banet vejen og udløst 
to legater – et for musikalske præstationer og et som den bedste af ni sangskrivere.

Kasper Buch har indspillet et album og udsendt 6 singler. Point This Ship, har kørt i 
rotation på DR P4.

I begyndelsen af 2022 lettede corona-restriktionerne og Kasper Buch greb chancen for 
en omfattende turne i det sydlige Jylland samt på flere af sommerens Festivaler.

Kasper Buch har optrådt på Festivalens CaféScene et par gange, men denne gang får 
han en særdeles velfortjent plads på hovedscenen i Hal 1 sammen med sit band.  
                 

Lørdag 
11. februar 

kl. 20.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Bragr 
The Savage Rose

kasperbuchmusic.wordpress.comKasper Buch:  Sang og guitar
Torben Ilsøe Nielsen:  Lead guitar
Markus Kjeldsen:  Piano
Claes Fischer:  Bas
Jakob Schlein:  Trommer
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• VVS-arbejde
• Gas service
• Ventilation
•  Olie og

Stokerservice
• Badeværelser

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

VVS/Kauslunde

A∕S

Du har
garanti på 
alt udført
arbejde
hos os.

Sofi endalsvej 8, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 6440 6050

v/aut. vvs-installatør Torben Johansen

Granlyvej 44, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 25 80

Brug den

lokale vognmand...

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

VESTFYNS KLOAKSERVICE

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

• Kranarbejde 

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

v/ Lars Nygaard

2168 9826

Brug den

lokale vognmand...

57

- 57 -

Stine Klingsten (Danmark)

Den prisvindende århusianske sanger og sangskriver har tidligere spillet på CaféScenen 
på Strib Vinter Festival. Denne gang er hun så at finde på den ”store scene” lørdag aften 
i Hal 2.

Stine Klingsten skriver lyriske tekster, som hun på fornemmeste vis formidler, med den 
akustiske guitar som sin tro følgesvend.

Musikken og stemningen kan bedst beskrives, som en blanding af Dolly Parton og Søren 
Huss, men med Stine Klingstens helt egen stemme og udtryk.

Med sit stærke hold af musikere og et lyttende publikum, er der, med Stine Klingsten lagt 
op til en koncert, hvor fortællingen og et velspillende orkester er i centrum, og en særlig 
oplevelse venter på en kold februaraften på dette års Strib Vinter Festival.

                    

Lørdag 
11. februar 

kl. 20.30

Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:

Goitse 
Baby Did a Bad Thing

stineklingsten.dkStine Klingsten:    Akustisk Guitar og sang
Troels Skjærbæk:    Elbas
Thomas Fleron:    Elguitar og kor
Johan Stene Brendstrup:  Cello
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Vejlevej 48 . 7000 Fredericia
Tlf. 75 93 13 00

Livet leves lokalt

- læs det i din
lokale ugeavis!

www.melfarposten.dk
 Tlf. 65 45 55 00
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Goitse (Irland)

Et kært gensyn fra Strib Vinter Festival 2020 – inden verden gik af lave, og denne gang 
med den ”rigtige” sanger i forgrunden.

”Goitse” er en uformel gælisk Irsk hilsen, der betyder ”kom her”. Og det vil vi gerne sige 
til vores publikum: Kom her, I skal høre noget af det bedste indenfor traditionel Irsk musik.
En kvintet der er støbt i den hede smeltedigel som Limerick University’s Irish Academy 
of Music and Dance udgør, og som har slået deres navn fast globalt, som et af de mest 
anerkendte og benyttede bands blandt kendere af Irsk traditionel musik. Deres koncerter 
vækker opsigt på fire kontinenter. Med det kæmpe bifald de har fået, fysisk og blandt 
anmeldere, for deres efterhånden fem albumudgivelser, er bandet helt i front på den Irske 
musikscene.

Goitse’s særlige lyd er opstået ved en kombination af egne kompositioner lagt sammen 
med traditionelle melodier fra Irland og andre lande. Det gør koncerterne underholdende 
og unikke. Grundstykket i lydbilledet udgøres af World og All Ireland Bodhran Champion, 
Colm Phelan og guitaristen Conal O´Kane. Den inciterende rytmesektion sætter et godt 
tempo, mens Áine Mc Geeneys karismatiske stemme trækker lytterne ind i musikken 
på en fortryllende måde. Áine spiller også violin som går godt i spænd med Alan Reids 
banjo. Til at slå bro mellem melodien og akkompagnementet har de harmonikaspilleren 
Tadhg Ó Meachair.

     

                    

Lørdag 
11. februar 

kl. 20.30

Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:

Stine Klingsten 
Baby Did a Bad Thing

goitse.ieColm Phelan:  Bodhrán
Áine McGeeny:  Violin og sang
Conal O´Kane:  Guitar
Daniel Collins:  Harmonika og klaver
Alan Reid:  Banjo, bouzuki og mandolin
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Læs mere og Book en tur pA

www.Bridgewalking.dk

TEAMBUILDING ELLER FAMILIETUR
BRIDGEWALKING

unik
oplevelse
FINDES KUN tre ANDre 

STEDer I VERDEN!
Midt i Danmark venter en helt særlig oplevelse. Her kan du nemlig 
komme op og gå i toppen af Den Gamle Lillebæltsbro – 60 meter 
over havets overflade! Glæd dig til at opleve den friske luft, den 
fantastiske udsigt, de spændende fortællinger fra din guide  
– og ikke mindst det kick, det giver at komme op i højden!  

Alt i alt: En gåtur på to timer, du aldrig glemmer!

34391_BW_Ann_Teambuilding_Strib_Vinterfestival_148x210.indd   1 10/10/2019   12.45 61
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Baby Did a Bad Thing (Danmark)

Undertegnede programskriver havde en mindre ud-af-kroppen-oplevelse, da han første 
gang hørte Baby Did a Bad Thing. Det var, af alle steder, under sidste års Copenhagen 
Jazz Festival, at der på Balders Plads på Nørrebro, stod et band på scenen med en 
forsanger, der sang med en (dyb) stemme, som fik hårene, på både arme og ben, til at 
rejse sig.
 
En stemme som kan sammenlignes med koryfæer som Johnny Cash, Elvis og Frank 
Sinatra. En dyb nærværende, stille og samtidig kraftfuld stemme, som tilhører Jonas 
Fjeldsted, som er forsanger i Baby Did a Bad Thing. 

At Baby Did a Bad Thing oveni så også er et særdeles velspillende band, gjorde jo 
kun oplevelsen endnu større. Bandet spiller akustisk folk/country, eller mere præcist den 
genre, man betegner som ”americana”, men formår også at sparke lidt mere til den og 
lade den elektriske guitar fylde i lydbilledet og nærme sig et rock-udtryk.

Kom og hør en unik sangstemme og et særdeles velspillende band lørdag aften i Hal 2.

                    

Lørdag 
11. februar 

kl. 20.30

Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:

Stine Klingsten 
Goitse

babydidabadthing.comJonas Fjeldsted:  Guitar og sang
Mikael Sort:  Guitar og pedal-steel
Casper Simonsen:   Trommer
Thomas Friis:  Bas
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Kim 40 56 60 59
Søren 40 26 60 59
Kasper40 25 60 59

• Aut. Kloakmester
• Vognmand
•Containerudlejning
• Brolægger
• Anlægsgartner
• Træfældning
• Snerydning

KIM JACOBSEN’s Murer og Entreprenør A/S

KIM JACOBSEN’s Murer og Entreprenør A/S

GODT HÅNDVÆRK

MED SIKKERHED

Strib Landevej 83, Strib
5500 Middelfart
www.kimjacobsenstrib.dk
kimjacobsen.as@gmail.com
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Svøbsk Kvartet (Danmark)

Der er lagt op til en helt særlig oplevelse med dette orkester. Med flair for det nye og 
kærlighed til det gamle, blander de den traditionelle spillemandsmusik, egne kompositioner 
og sange i et personligt og levende udtryk. 

Svøbsk skaber en fortryllende og festlig stemning med sjæl og dyb indlevelse og søger 
den nære kontakt med publikum. Deres lyse og artikulerede musik er rodfæstet i den 
blomstrende arv af traditionel musik fra Danmark og de omkringliggende lande.
 
Kernen i Svøbsk er de to spillemænd Maren Hallberg Larsen og Jørgen Dickmeiss, som 
også danner par privat. Svøbsk har igennem de sidste 18 år finpudset deres empatiske 
sammenspil, udgivet en stribe albums og med base på Fyn spillet et hav af koncerter 
inden- og udenlands. 

Forførende folkemusik med en klang af tidløshed.

                     

Søndag 
12. februar 

kl. 13.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Helene Blum og  Harald 
Haugaard Band 

svobsk.dkMaren Hallberg Larsen: Harmonika 
Jørgen Dickmeiss:    Violin, guitar og sang
Theis Langlands:    Klaver og mundharpe
Simon Alsing Busk:    Perkussion
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Nybolig Middelfart 
ønsker alle en god 

vinterfestival

T I L  A L L E  T I D E R .  T I L  A L L E  H J E M .

5500@nybolig.dk

Tlf. 6441 5565

5500 Middelfart

Havnegade 3 B

Middelfart
Nybolig
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Helene Blum & Harald Haugaard Band (Danmark)

Helene Blum og Harald Haugaard har gæstet Strib Vinter Festival mange gange, og det 
er med stor glæde, at vi igen kan byde dem velkommen.

Helene Blum og Harald Haugaard har etableret sig som nogle af de fineste fortolkere og 
fornyere af den danske musiktradition.
Deres eget nyskrevne materiale blandes nænsomt med originale fortolkninger af gamle 
sange og instrumentalstykker. Deres integritet er enestående, og deres store virtuositet 
og nærvær er med til at gøre deres koncerter uforglemmelige. 

Med deres uforlignelige Helene Blum & Harald Haugaard Band er de et af de fremmeste 
navne på den nye danske folkemusikscene og med over 100 koncerter om året, hvoraf 
de fleste spilles i udlandet, er de samtidig et af Danmarks mest eksporterede og bedst 
profilerede ensembler.

Der er lagt op til en koncertoplevelse, af de store, når Helene Blum & Harald Haugaard 
Band træder op på dette års Strib Vinter Festival.      
        

Søndag 
12. februar 

kl. 13.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Svøbsk Kvartet

Helene Blum:  Sang og violin
Harald Haugaard: Violin
Kirstine Elise Pedersen: Cello
Mikkel Grue:  Guitarer
Sune Rahbek:  Slagtøj
Mathæus Bech:  Kontrabas

blumhaugaard.dk
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Anette Walther Fassing - “En Ny Begyndelse”
”En Ny Begyndelse” – er titlen på en nye serie af abstrakte malerier fra min hånd. Naturen 
er stadig inspirationen til mine malerier, dog nu i højere grad farver end former.
Årets festivalbillede har undertitlen ”på den lysegrønne gren”. Efter Coronaen har mange 
ting fået en ny begyndelse, en ny taknemmelighed, eller bare det at se tilværelsen på en 
ny måde. Mange ting var vi nødt til at nytænke – og ikke alt var negativt. Grøn som farve 
udtrykker desuden en ny begyndelse og nyt håb, hvilket jeg følte var ganske passende til 
dette maleri, som for mig udtrykker foråret, naturen der spirer – ja en ny begyndelse. 
Festivalmaleriet bruges denne gang som forside på CaféScenens programhæfte.

God festival og kærlig hilsen - Anette Walther Fassing          

Årets festivalmaleri kan blive dit!
Du kan byde på maleriet under hele festivalen. 
Det vil stå fremme mellem de to haller, hvor du også 
kan byde på det. Og hvor auktionen slutter i pausen 
om søndagen. 

Hele auktionsprisen går ubeskåret til CaféScenen, 
og du kan derved være med til at støtte musikken og 
drømmene på CaféScenen. 

Du kan altid se et udvalg af Anettes billeder hos 
Severin Kursuscenter i Middelfart samt i hendes 
galleri ved Horsens på Søvind Kro og galleri.

soevindkro.dk galleri-walther.dk
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Råhygge i glasgangen mellem Hal 1 og 2...
Området mellem kaffehulen og CD-salget er igen i år indrettet som akustisk ”jam-
område” - hjerteligt velkommen!

Velkommen i 

JAMHJØRNET
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Strib Vinter Festival vil gerne
takke alle annoncører, sponsorer og 

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

Der må ikke parkeres i den 
gamle skolegård, på 
Røjlemosevej eller på Strib 
Kirkes Parkeringsplads.

På gensyn i 2024

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P
Auto Camper

Kontakt: Strib Bådehavn
Villy Kyndesen . Tlf. 40 26 18 86

P

P
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DIN ODENSE
Albani ligger i Tværgade lige midt i Odense. 

Her har vi brygget øl siden 1859, og det bliver vi ved med. 
Gennem generationer har vi leveret den gode øl, til store og små 

begivenheder, på Fyn og andre fine steder. Tak for tilliden!

149532 Albani Odense_2019_annonce_A4_høj.indd   1 25/01/2019   07.40


