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www.fanørocker.dk

Fanø Rocker er en årlig tilbagevendende 
festival, hvor den særlige oplevelse er i 
fokus. 

Det gælder musikken med et stærkt 
felt af store danske navne.

Det gælder maden, hvor bl.a. Sønderho 
Kro, Kellers Badehotel og Fanø Oyster 
King går sammen om et gourmethjørne 
på festivalen.

Det gælder omgivelserne ved Vadeha-
vet og kreativ udsmykning af festival-
pladsen. 

www.fanokoncerter.dk

Der er lang tradition for 
Sommerkoncerter af inter-
national klasse i Nordby 
Kirke. ”Fanø Sommerkon-
certer” i sin nuværende 
form startede i 2004, med 
Poul la Cour som anker-
mand.

”I år byder vi på 11 kon-
certer, fra tirsdag d. 5. juli 
til torsdag d. 18. august. Ni 
koncerter finder sted i den 
smukke og velklingende 
Nordby Kirke og som no-
get nyt, afholdes to kon-
certer i Sønderho Kirke, 
hvor de akustiske forud-
sætninger er af samme ka-
rat,” fortæller Poul la Cour.

”Nu hvor Jørgen 
Gjorslev stopper med sine 
klassiske guitar koncer-
ter, vil vi gerne inddrage 
Sønderho Kirke. I samar-
bejde med Esbjerg Inter-
nationale Chamber Music 

Festival er det lykkedes at 
placere to af koncerterne 
henholdsvis den 11. og 18. 
august i Sønderho Kirke.” 

• 5. juli Trio Sastia og 
Strygetrioen Armon

• 10. juli Morten Karga-
ard Septet 

• 12. juli MTQ Kvintet
• To koncerter i Nordby 

Kirke den 10. og 12. juli 
forbindelse med 275 års 
jubilæet.

• 19. juli Quatuor Arod

• 26. juli Michala Petri, 
blokfløjte og Lars Han-
nibal, guitar

• 2. august Karen Gomyo 
with Friends

• 9. august Trio Vitruvi
• 11. og 18. august Esbjerg 

International Chamber 
Music Festival, Sønder-
ho Kirke

• 16. august Esbjerg In-
ternational Chamber 
Music Festival

• 17. august DR Vokalen-
semblet

Fed musik til festivalfolket

Fanø Rocker 20 -21. maj 
ved lystbådehavnen

Fanø Sommerkoncerter 5. juli-18. august

Uanset alderssegment og  
musiksmag kan man på Fanø 
få én på den musikalske oplever 
– hele øen rundt! 
Sommerkoncerterne i Nordby 
og Sønderho Kirker, hvor de 
klassiske dyder dyrkes.  
Folkets fest i Striens have, hvor 
amatørerne og de forskellige 
genrer er fed underholdning  
for et begejstret publikum. 
Den musikalske frihed dyrkes 
ved Fanø Free Folk Festival i 

Sønderho – hvor der allerede er 
udsolgt!  
Godtfolk med et ’virvar’ af 
fremragende musikere og de 
berømte baller, ved man hvad er.  
Og der er svingende jazz – hele 
vinteren.
Det starter med et brag den 
20.-21. maj, hvor Fanø Rocker 
lukker op for den musikalske 
godtepose!
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Må vi pleje dit 

naturområde?
Heder, moser og andre naturområder gror til 
med træer og buske, hvis der ikke sker rydning 
eller anden pleje. Det medfører, at sjældne og 
følsomme arter forsvinder fra områderne.
Vi søger derfor ejere af arealer, som gerne vil 
have hjælp til at få udført naturpleje. Hvilke 
plejetiltag, der vil finde sted, aftales nærmere 
med dig som ejer, men der vil typisk være tale 
om rydning af træer og buske eller slåning. Plejen 
vil som udgangspunkt ske uden udgifter for dig. 
Arbejdet udføres i samarbejde med 
naturmedarbejderne i Esbjerg Kommune.  
Kontakt Mette S. Rasmussen (tlf. 76 16 51 25)  
eller Mette K. Due (tlf. 76 16 51 30)  
for at høre nærmere – eller send en mail til  
miljo@esbjergkommune.dk
Vi ser frem til at høre fra dig!

Fanø
Kommune
www.fanoe.dk

LIONS FERIEBOLIGER
Lions råder over i alt syv ferieboliger, tre huse 
på Årø og fire lejligheder ved Henne Strand.
Ferieboligerne udlånes GRATIS - man betaler 
dog selv for transporten til huset samt strøm 
- til medborgere bosat i et af de deltagende 
Lion klubbers geografiske områder. 
Skriv en ansøgning om, hvorfor man mener 
sig berettiget til at låne et sommerhus og i 
hvilken periode, man har mulighed at benytte 
huset, hvis man får det tildelt.
Boligerne kan ses under ’Ferieboliger’ på 
Lions Vardes hjemmeside - varde.lions.dk

Ansøgning sendes til:
Poul Therkelsen: pt@visitfanoe.dk eller  
Peter Nygaard: peternyg1946@gmail.com

Fanø Kommune afholder borgermøde om  
ny affaldsplan og regulativ for husholdningsaffald

Torsdag den 19. maj 2016 kl. 19
på Fanø Skole

En ny affaldsplan sendes i høring fra den 
13. maj til 8. juli 2016. Et nyt regulativ for 

husholdningsaffald sendes i høring fra den  
13. maj til 10. juni 2016. I den anledning indbyder 

Fanø Kommune til et borgermøde.

 Program
• Velkomst v/ formand for Erhvervs,  

natur- og teknikudvalget Kristine Kaas Krog
• Oplæg om ”Danmark uden affald”  

– Ressourceplan for affaldshåndtering  
2013-2018 v/ Alan Sørensen, Miljøstyrelsen

• Oplæg om forslag til affaldsplan og 
husholdningsregulativ i Fanø Kommune  
v/ formand Kristine Kaas Krog

• Spørgsmål fra salen
• Afslutning og den videre proces  

v/ formand Kristine Kaas Krog
Læs mere på www.fanoe.dk om affaldsplan  
og husholdningsregulativ.

BORGERMØDE

Fanø
Kommune
www.fanoe.dk

www.fannikerdagen.dk

Fannikerdagene har til formål at 
afholde en årlig Fannikerdag for 
at fremskaffe midler til at bevare 
minder om Fanøs sejlskibsflåde og 
nationaldragten og til Nordbys for-
skønnelse og bevarelse.

Musik er også en del af Fanniker-
dagene og programmet i år er som 
følge af 275 års jubilæet større end 
nogen sinde.

Fanømusikkens historie
Det er Peter Uhrbrand og Ole Mou-
ritzen, som fortæller historien og 
krydrer det med musikalske eksem-
pler. 

Der skal selvfølgelig også danses 
til Fannikerdagene, så Tove de Fri-
es & D. Beck spiller igen i år op til 
dans i teltet torsdag og runder et par 
glade timer af med en koncert med 
Fanø Fiddlers, hvor vi får lov til at 
høre de unge musikeres sprudlende 
spilleglæde.

Vadehavets helte binder i år efter-
middagens program sammen med 
aftenens med deres glade blanding 
af amerikansk old time, engelsk og 
fransk-canadisk musik.

Et brag af en fredag
Bode & The Delta Pickers indleder 
programmet fredag og Mojo Hands 

slutter aftenen af med blues rock.
Lørdag aften er det Schmidt & Co. 
Bandet spænder fra 70ernes fræsen-
de guitarer til nutidens flotte hits. 

Aftenen sluttes af med manér 
med bandet Party People, der ud-
over at være et veletableret fest-
orkester også er et af landets mest 
velspillende. 

www.facebook.com/ 
fanofreefolk/

Udsolgt - ”Fanø Free Folk 
Festival er en mikrofestival 
for 150 fritænkere, en empa-
tisk koncertrække og en ma-
geløs social begivenhed – helt 
befriet for det traditionelle 
kunstner/publikumhierarki.” 
Citat fra Information den 
30. juli 2014
For syvende år i træk by-

der Fanø Free 
Folk Festival 
på 3 dage med 
nysgerrige 
møder mellem 
folkemusik 
og nye klange. Oplev et 
varieret og internationalt 
orienteret program i inti-
me og hyggelige rammer, 
hvor man kommer helt 
tæt på musikken. Over 20 
koncerter, naturvandrin-

ger, artist talks 
mm.
Festivalen oplyser, at alle 
billetter er solgt i forsalg. 

Er musikfesten den første 
lørdag i august, hvor dele 
af Fanøs musikliv præ-
senterer sig selv fra 12-24. 
Amatører og internatio-

nale musikere kan opleves 
i haven bag ’Strien på Lin-
devej.

Festen er en institution 
med god musik, god mad, 

fed stemning og (næsten) 
altid et forrygende godt 
vejr.

Fri entré 

www.godtfolk.dk

”Godtfolk Festival er en 
mangfoldig og eksperi-
menterende roots festival, 

der fokuserer på mødet 
mellem mennesker, musik 
og kultur”.

Festivalen er koncerter, 
workshops og dans til den 

lyse morgen.
Programmet for Godt-

folk festivalen 2016 præ-
senteres den 3. juni på Na-
nas Stue.

www.fanøjazzklub.dk

Fredag den 2. september: 
Jazz Buffet

Fredag den 30. september: 
Musikorkesteret med Poul Banks

Fredag den  
4. november: 
Gert Jacobsen og Finn 
Odderskov kvartet 
med Ann Farholt

Entré alle aftener

Fed musik til festivalfolket

Fannikerdagene 8.-10. juli 
i Nordby

Godtfolk Festival 9.-11. september  
i Nordby og Sønderho

Fanø Free Folk Festival 
22-24 juli i Sønderho

Striens Havefest lørdag den 6. august

Fanø Jazzklub


