2017

Esbjerg

Byparken
Wednesdays at 7.30 PM

Bramming
at library,
Sct. Knuds Allé 2
Wednesdays at 10.30 AM
(for kids)

28/6 – Halløj på Politistationen
5/7 – Wickmanns børneshow
12/7 – Lasse Frederiksen
19/7 – Rytmetrolden Ann

(for adults)
28/6 – Mek Pek Party Band
5/7 – H.P. Lange Kvartet
12/7 – Octavia
19/7 – Chief 1
26/7 – Ivan P Trio
2/8 – Rockability

Ribe

at Church/Main Square
Thursdays at 4 PM

(for kids)
29/6 – Mek Pek, Søn og Onkel Tot
6/7 – Peddersen & Findus
13/7 – Børn to be wild – The Rock Show
(for kids)
20/7 – Trolle og Tormods
29/6 – Mek Pek, Søn og Onkel Tot
(b)lærige show
6/7 – Peddersen & Findus
27/7 – Marie Keis Uhre &
13/7 – Børn to be wild – The Rock Show
lille Ludwig
20/7 – Trolle og Tormods (b)lærerige show
3/8 – Babulja
27/7 – Marie Keis Uhre & lille Ludwig
3/8 – Babulja

Thursdays at 10.30 AM

Free entrance

Arrangør: Esbjerg Kommune, Kultur & Fritidsudvalget

7

201

Esbjerg
6 onsdage kl. 19.30 i Esbjerg Bypark
6

28/

Mek
Pek
Party
Band

Bramming

4 onsdage kl. 10.30 ved Biblioteket
6

Så er der fest. Glæd dig. Du bliver
som ung igen. Et band der både er
musikalsk og showmæssigt i topform.

7

28/

12/

5/7

7

19/

Chief 1

Vi kender ham måske bedst som raplegende, DJ og producer. Lad dig
overraske af et repertoire som spænder vidt blues, pop, nordisk elegance,
dybfølt soul.
7

26/

Halløj på Politistationen

Lasse Frederiksen

Tag med Anders og Anders (det
hedder de) til Sovestrup. Showet er
en skøn blanding af teater, sang og
musik.

Lasse kombinerer både trylleri,
klovneri og humør til både børn og
voksne. Du får måske også en mulighed for at komme på scenen!
7

5/7

Wickmanns
børneshow

19/

Rytmetrolden
Ann
Ann har pakket
tasken med hulahopringe, rytme
æg, ærteposer
og faldskærme

og besøger børnene i Bramming. Så
kom og hop, hink og klap – det bliver
sjovt – også for dem der var børn for
længe siden

H.P. Lange har i mere end 30 år været
bluesmusiker på landevejen, og sørger for et energisk mix af Delta Blues,
Gospel og Folk.
2/8

7

12/

Orkestret har stået for god gedigen
rock’n roll fra bedste skuffe og har
skudt gang i danseskoene til fester af
enhver art.

Ribe

6 torsdage kl. 15.00 ved Domkirken
6

29/

Mek Pek, Søn
og Onkel Tot

Kender du sangene
fra Åh Abe! Hvis
ikke – så pyt - kom
og syng med når Mek Pek, Sønnen
Anton og Onkel Tot fyrer sangene af
med højt humør.
6/7

Peddersen
& Findus

Frank M fortæller
og synger om Peddersen & Findus
– herlige og finurlige sange om den
rare mand og hans kat.
7

13/

Børn to be
wild – The
Rock Show

The Rock Show er historien om en
rocktrio der kører rundt på trehjulede
ROCK-cykler. Det bliver IKKE kedeligt
- Heller ikke for de voksne.

Trolle og Tormods
(b)lærerige børneshow
Så skal der synges. Der er vanvittige
bevægelses-sange, der er sange om
tal og bogstaver, men også sange
om tigre og makreller og ikke mindst
drilske løgnesange.
7

27/

Marie Keis
Uhre & lille
Ludwigs
orkester

Lille Ludvig leder efter en sær starut,
der danser twist og polka. Han
møder Snudebillen Sulle og Rumbasserne og Tusindbenet Torben.
3/8

Babulja

Kom og dans og syng vrøvletekster
sammen med Babulja.

Rockability
Tag med tilbage i tiden til 50’erne –
Bill Haley, Elvis, Buddy Holly, Chuck
Berry og mange, mange flere.

6 torsdage kl. 10.30 i Esbjerg Bypark
6

29/

7

20/

Når man har været
noget ved musikken
i mere end 45 år, er
nærmere præsentation overflødig.
Hvem kan også
sætte et bestemt
mærkat på Ivan P!!

H.P. Lange Kvartet

Octavia
Syng med på sjove finurlige sange,
der får både børn og barnlige sjæle
op af stolen. Du kan altså slet ikke
sidde stille til dem.

Ivan P Trio

Mek Pek, Søn
og Onkel Tot

Kender du sangene
fra Åh Abe! Hvis
ikke – så pyt - kom
og syng med når Mek Pek, Sønnen
Anton og Onkel Tot fyrer sangene af
med højt humør.
6/7

Peddersen
& Findus

7

20/

Trolle og Tormods
(b)lærerige børneshow
Så skal der synges. Der er vanvittige
bevægelses-sange, der er sange om
tal og bogstaver, men også sange
om tigre og makreller og ikke mindst
drilske løgnesange.
7

27/

Frank M fortæller og synger om Peddersen & Findus – herlige og finurlige
sange om den rare mand og hans kat.
7

13/

Børn to be
wild – The
Rock Show

The Rock Show er historien om en
rocktrio der kører rundt på trehjulede
ROCK-cykler. DET bliver IKKE kedeligt
– heller ikke for de voksne.

Marie Keis
Uhre & lille
Ludwigs
orkester

Lille Ludvig leder efter en sær starut,
der danser twist og polka. Han møder
Snudebillen Sulle og Rumbasserne og
Tusindbenet Torben.
3/8

Babulja

Kom og dans og syng vrøvletekster
sammen med Babulja.

