
 

 

Musik På Industrien har hermed glæden af at offentliggøre navnene på kunstnerne, der 
spiller til Aarup Singer-Songwriter Festival 2017, der afholdes den 29. juli fra 10.00 - 16.00 
på Sanggaards Plads lige overfor Kulturhuset Industrien i Aarup. 

Programmet er ret blandet. Der er således både landskendte - helt lokale og udenlandske 
– singer-songwritere blandt de optrædende. Og kendetegnende for dem alle er, at de 
dygtige og engagerede musikere, der arbejder dedikeret med deres musik 

Først vil vi nævne Paul Eastham, som er forsanger i det engelske Folk Rock Band Coast, 
han er bosat i Fåborg, hvor han sidder og komponerer nogle dejlige sange, så han er godt 
på vej til at blive Fynbo, vi glæder os til at præsentere hans dejlige musik. 

Mark Hjort fra Middelfart, er et af de nyere skud på stammen. Han er sangskriver på sit 
femte år og skaber egne originale værker, helt fra bunden.Genren er Blues, men vi er 
også ovre i den lidt mere bløde side med fine ballader. Mark optræder med akustisk 
guitar og sin fine dybe rust i vokalen.  

For at få forskellige genrer, har vi Ray Cooper (Chopper) som i 2011 forlod det populære 
engelske Oyster Band, og nu er bosat i Sverige. Ray kommer med sin cello og spiller 
nogle skønne melodiøse sange for os, det bliver et dejlig genhør, Ray Cooper har spillet 
koncert på Industrien i 2014. 

Vi har også Fazen’Mir, der har været på banen nogle år i andre dele af den musikalske 
verden, med på plakaten.  Henrik ”Fazen” Nybo og Mir Weber som er fra Odense, har hver 
især deres egen karriere.                                           Men i denne sammenhæng er de 
sammen - og det handler om deres egne selvskrevne sange. 

Strawberry Blonde består af tvillingesøstrene Betina og Anja Følleslev, der har spillet og 
skrevet musik sammen, siden de var små. Både dance, pop og country pop har nydt godt 
af søstrenes klare vokaler og naturlige harmonier.  
 De jordbærblonde tvillingesøstre Betina og Anja Følleslev ser livet i øjnene. 
Mindeværdige øjeblikke, store oplevelser og dyrekøbte erfaringer smelter sammen til en 
på samme tid tilbageskuende og fremadrettet refleksion over livet og kærligheden i deres 
sange. Strawberry Blonde arbejder lige nu på nye sange til deres kommende tredje album, 
og til Aarup Sangskriverfestival vil der spillet nogle af de nyeste sange. 
 
Marie Frank er den sidste vi har lavet aftale med. Hun adskiller sig fra de øvrige 
optrædende ved at være landskendt.  Men hun ejer stadig det samme engagement og 
musikglæde, som alle de andre på programmet, hvilket også fremgår af hendes seneste 
udgivelse.”  I 2015 udkom Marie Franks anmelderroste 6. album “Kontinua", der er hendes 
første med danske tekster. Sangene kredser på poetisk vis om sammenhæng og brud, og 
om at forsøge at forblive hinandens medmennesker i stedet for langsomt at udvikle sig til 
hinandens ”modmennesker”. 
 

Vi har mødt en stor imødekommenhed fra alle musikerne, der kommer og spiller. De har 
været fleksible i forhold til programlægningen - og alle som én har de givet udtryk for, at de 
glæder sig til at komme og spille for os i denne udendørs ramme i Aarup. 

Vi glæder os under alle omstændigheder til en fantastisk dag fuld af god musik! 

Musik På Industrien opfordrer publikum, der ønsker at sidde, til selv at tage noget med at 
sidde på, da programmet jo er langt – og vi ikke har stole til alle, kun til de første ca. 150.. 



 

 

 


