2018

Esbjerg
Byparken

Bramming
Ved Biblioteket,
Sct. Knuds Allé 2

Onsdage kl. 10.30
4/7 – Sørens Safarishow
11/7 – Musik Tine
18/7 –Anna Spejlæg
25/7 – Sherif Haps

Onsdage kl. 19.30
4/7 – Mojo Hands
11/7 – Midt om natten
18/7 – koncert på havnen i forb. m
The Tall Ships Races
25/7 – Rock Parade ”Den Syngende Bager”
1/8 – Tamra Rosanes Trio
8/8 – Sussi & Leo

Torsdage kl. 10.30
5/7 – Kallés Store Tromme Show
12/7 – Æsken
19/7 – De Små Synger – Mek Pek & Anna
26/7 – Frank M. Peddersen & Findus
2/8 – Nullermix
9/8 – Ann & Aberne

Fri entré
Arrangør: Esbjerg Kommune, Kultur & Fritidsudvalget

Ribe

Ved Domkirken

Torsdage kl. 15.00
5/7 – Kallés Store Tromme Show
12/7 – Æsken
19/7 – De Små Synger –
Mek Pek & Anna
26/7 – Frank M. Peddersen & Findus
2/8 – Nullermix
9/8 – Ann & Aberne

8

201

Esbjerg
6 onsdage kl. 19.30 i Esbjerg Bypark
7

25/

4/7

Rock Parade
”Den Syngende
Bager”

Bramming

4 onsdage kl. 10.30 ved Biblioteket
4/7

Sørens
Safarishow

7

18/

En sangkuffert der
selv vil bestemme.
Når Anna Spejlæg
kommer på besøg,
så skal publikum
være med til at
synge, gætte sjove
lyde og bevæge sig
til musikken.

En forestilling med Sørens Safarishow
er for hele familien og for fuld musik,
sang og rytmer.
7

11/

Anna Spejlæg

7

25/

Musik Tine

Hoppe-Loppe koncert med Musik
Tine. Kom og oplev en koncert med
nærvær og ørehængende dansemusik for hele familien.

Sherif
Haps
Kom og oplev Danmarks skøreste
cowboy. Sherif Haps skyder på det
hele med sjov, charme og flot sceneoptræden, med sherifstjerne, seksløber og sin trofaste følgesvend Guffe,
indtager Sherif Haps scenen i fuldt
firspring.

Mojo Hands
Spiller og arbejder med det, hjertet
flyder over af, nemlig rhythm & blues.
Bestemt en oplevelse værd.
7

11/

Hvis du ikke allerede
har hørt (om) dem,
så er det ikke et
sekund for tidligt at
lære ”Midt Om Natten” lidt bedre at
kende.
Der er tale om et Kim Larsen-kopiorkester.

Kalle er kendt fra
DR Ramasjang. Han
finder sjove lyde
overalt, for der er
musik i alt og alt er
musik.
7

12/

Æsken

Æsken er en børnemusikgruppe, der
spiller energiske koncerter hvor smilebåndene stemmes og danseskoene
kridtes.
7

19/

De Små
Synger –
Mek Pek &
Anna

Børnesange, som
alle kender, med
Mek Pek & Anna
Spejlæg. Børnene elsker Mariehønen
Evigglad, Lille Peter Edderkop og alle
de kendte børnesange som bliver
spillet på fuld skrue denne dag.

7

26/

Der henvises til The Tall Ship Race´s
program da koncerten er rykket ned
til havnen.

Nullermix

Det går ikke
stille af sig, når
nullerkvinden
slår sig løs.
Det handler
om støv og andet småkravl og om at
være lille og se verden nedefra.
9/8

Kallés Store
Tromme Show
Kalle er kendt fra
DR Ramasjang. Han
finder sjove lyde
overalt, for der er
musik i alt og alt er
musik.
7

12/

Kom ud og leg – når Ann & Aberne
kommer og synger og spiller sange
som ikke bare skal lyttes til, men som
også indbyder til leg og gætterier,
kreativitet og fantasi.

Æsken

Æsken er en børnemusikgruppe, der
spiller energiske koncerter hvor smilebåndene stemmes og danseskoene
kridtes.
7

Ann &
Aberne

Sussi & Leo er blevet kaldt meget
men aldrig kedelige. Der er nemlig
altid fest og farver over feltet, når de
går på scenen.

6 torsdage kl. 10.30 i Esbjerg Bypark

Frank M.
Peddersen
& Findus

2/8

Sussi & Leo

Koncerten
flyttet til
havnen

5/7

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

Country Danmarks
country dronning
med country feeling
og charme i både udseende og stemme.
Kom og få en oplevelse udover det
almindelige.
8/8

7
18/

6 torsdage kl. 15.00 ved Domkirken
Kallés Store
Tromme Show

Tamra Rosanes
Trio

1/8

Midt om
natten

Ribe

5/7

Thomas Pedersen kendt fra talent
2008 og Danmarks Største Stemme
2012. Kom og oplev bl.a. krydrede
hits fra kunstnere som, Guns N´ Roses,
Dizzy Mizz Lizzy og mange flere.

19/

De Små
Synger –
Mek Pek &
Anna

Børnesange, som
alle kender, med
Mek Pek & Anna
Spejlæg. Børnene elsker Mariehønen
Evigglad, Lille Peter Edderkop og alle
de kendte børnesange som bliver
spillet på fuld skrue denne dag.

7

26/

Frank M.
Peddersen
& Findus
Frank M fortæller og synger
om Peddersen og Findus – herlige og
finurlige sange om den rare mand og
hans kat.
2/8

Nullermix

Det går ikke
stille af sig, når
nullerkvinden
slår sig løs.
Det handler
om støv og andet småkravl og om at
være lille og se verden nedefra.
9/8

Ann &
Aberne

Kom ud og leg – når Ann & Aberne
kommer og synger og spiller sange
som ikke bare skal lyttes til, men som
også indbyder til leg og gætterier,
kreativitet og fantasi.

