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Strib Vinter Festival 2023 – Løfter sløret for de første plakatnavne! – Rabatbilletter til salg!

Som noget helt nyt i år sætter arrangøren bag Strib Vinter Festival (Foreningen GUF) salget af partout
billetter med rabat i gang allerede den 1. september.
En partout billet til Strib Vinter Festival 2023 koster normalt 920 kr. men til de hurtige er der en
hundredekroneseddel at spare. Rabatprisen for de første 250 i billetkøen er 820 kr.
Festivalen løber af stabelen den 9. til den 12. februar 2023 og billetsalget foregår via hjemmesiden
www.strib-vinterfestival.dk.
”Erfaringen fra sommerens festivaler, senest på Tønder Festival i sidste weekend, viser at publikum i
den grad længes efter oplevelser og efter at komme på festival, så vi griber chancen og giver de hurtige
mulighed for at erhverve sig én af eftertragtede rabatbilletter nu” udtaler foreningsformand Jørgen
Rahbek.
I modsætning til tidligere, løfter Festivalen etapevis sløret for hvem der spiller på Festivalen i 2023. Så vil
det vise sig hvor længe man tør at udskyde sit billetkøb.
Derfor er det tilrådeligt at følge med i Festivalens Facebook opslag og på Festivalens nye hjemmeside
som går i luften i løbet af kort tid.
De første navne som Festivalen løfter sløret for er:
The Savage Rose med Anisette Koppel i forgrunden. En legende indenfor dansk rock og folkemusik.
Svære at sætte i ”bås”, men de passer aldeles glimrende på en Festival som Strib.
Fourth Moon med den skotske sanger og danser Ainsley Hamill, skulle have spillet på Festival 2021,
som jo blev aflyst. I 2022 kunne de desværre ikke, så hvad ville være mere naturligt end at tilbyde dem
en koncert i 2023. Fourth Moon har base i Scotland, men er et internationalt orkester med musikere fra
Scotland, Italien, Østrig og Frankrig. De optrådte 2 gange med stor succes på årets Tønder Festival.
Kasper Buch som er Tønderdreng, er med sit band et nyt og spændende navn på den danske
Folkscene. Kasper har optrådt et par gange solo på Festivalens CaféScene og hen over sommeren
2022 har han virkeligt slået sig løs med stor succes og energi – og pladeudgivelser, bl.a. på Skagen,
Bork, Samsø og Tønder Festival. Nu skal han spille sin chance på den store scene i Strib.
Vingard – Ja, det kalder hun sit band, Tine Vingaard, som er fra Aalborg. Som kun 15-årig debuterede
hun med tekst og musik skrevet til den tyske biograffilm "Einer wie Bruno". Siden har hun spillet mere
end 300 koncerter i både ind- og udland. Også i USA har Vingard samlet inspiration til sin americana lyd
med fokus på historiefortællinger.
Salg af billetter til de enkelte koncerter starter fredag den 25. november 2022.
Med venlig hilsen
Foreningen GUF, God Underholdende Folkemusik
Jørgen Rahbek.
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