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OPEN AIR
Onsdag den 16. august 2023 kl. 11.00 - 16.45

Billetter og fiskeplatte fra Møllers 
Fiskehus kan bestilles på: 
midspar.safeticket.dk
eller hos Tove Møller:
Tlf. 26 39 72 42.

ENTRÉ 250 kr.

Fiskeplatte 135 kr.

Tvillingegården
           - et fristed for ældre

RubberBand

Heick og Lundgaard

Tvillingegården
           

Rasmus Krogsgaard
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Maria Skuladottir & Lars Mølsted



TVILLINGEGÅRDEN - et fristed for ældre
Tvillingegården er opkaldt efter tvillingerne Edvard og Harald Larsen. 
De blev født i 1916 på dette sted, hvor de levede hele livet. Som voksne 
drev de landbruget sammen med faderen, og da moderen blev enke, drev 
de det sammen med hende. Ved moderens død i 1963 overtog de gården, 
og de boede her resten af deres liv.

Brødrene var ugifte. De testamenterede gården og deres formue på 1,5 mill. 
til ældre i området. Den sidste af tvillingerne døde i 1999, og derefter overgik 
Tvillingegården og boet til en fond. Hovedparten af formuen blev anvendt til 
bygningsforbedringer. Efterfølgende er der foretaget flere gennemgribende 
forbedringer af bygningerne. Pengene til de store projekter kommer primært 
fra overskuddet ved Open Air og fra Venneforeningen. Næsten alt arbejdet 
på Tvillingegården - renovering, vedligeholdelse, rengøring, havearbejde 
og øvrige opgaver - udføres af de mange frivillige.

VENNEFORENINGEN
Venneforeningen er i dagligdagen omdrejningspunkt for de mange aktivi-
teter på Tvillingegården, og efter coronanedlukningen er aktivitetsniveauet 
igen højt. 
På www.tvillingegården.dk kan du finde oplysninger om de faste aktivi-
teter og øvrige arrangementer på Tvillingegården.
Venneforeningen har næsten 400 medlemmer, og der er også plads til dig! 
Årligt kontingent kun 100 kr.
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Den Unikke Trio. De frivillige står klar til at servicere..

AKTIVITETSKALENDER 2023
Tjek kalender på: www.tvillingegården.dk

MARIA SKULADOTTIR & LARS MØLSTED
Maria Skuladottir og Lars Mølsted indtager igen 
scenen ved Open Air. 
De er begge uddannet på det internationalt aner-
kendte "Musicalakademiet Fredericia". Så sent som 
i efteråret 2022 har de begge med stor succes haft 
store roller i det genåbnede Fredericia Musicaltea-
ters anmelderroste musical "Come from Away".

Maria Skuladottir har haft stor succes som abemor Karla i "Tarzan", og hun 
blev nomineret til en Reumert for hovedrollen i "Ole Lukøje". Maria Skula-
dottir har også  sunget i operetterne "Mød mig på Cassiopeia", "My Fair 
Lady" og i "Shu-Bi-Dua The Musical" spillede hun rollen som mor til Mick.

Lars Mølsted har i de seneste 2 år haft store roller i publikumssucceserne 
"Waitress" og "Kinky Boots" på Det Ny Teater i København.
Han var fast tilknyttet Fredericia Teater 2011-2020, og her har han sunget 
et væld af hovedroller f.eks. Ramses i "Prinsen af Ægypten" og Quasimodo 
i "Klokkeren". Lars Mølsted modtog en Reumert for sin udførelse af netop 
denne rolle.
De er begge fantastiske sangere, og de klær hinanden, så det er ren vellyd, 
hvad enten de synger solo eller sammen i duetter.

De akkompagneres på fremragende vis af Martin Konge.
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RUBBER BAND
RubberBand omtales gang på gang som Skandi-
naviens bedste Beatles - tribute - orkester. Ban-
det blev dannet i 1979, på et tidspunkt hvor det 
nærmest var utænkeligt, at man kunne tillade sig 
at kopiere Beatles, der havde fået ikonisk status.
RubberBand gjorde det - og fik stor succes med 
at spille Beatles sange, som Beatles selv gjorde det. Men bandet har også 
haft mod til at indspille nyere sange i den helt specielle Beatles sound, og 
de har fået succes med det. Når RubberBand går på scenen, så kan pub-
likum glæde sig til et genhør med en stor buket af de sange, som Beatles i 
1960erne begejstrede ungdommen med og som er blevet til evergreens.

Søren Dahlberg - guitar, keyboard og vokal
Peter Wittorff - trommer og perkussion

Birger Svanholt - bas og vokal
Bo Langhoff - guitar og vokal

                 
RASMUS KROGSGAARD  
Oplev Rasmus Krogsgaard i et forrygende One-man-
show med historier, jokes, parodier og en masse musik 
og sang. Han behersker stort set alle instrumenter og 
akkompagnerer sig selv i showet, der på elegant facon 
med humoren og musikken som indfaldsvinkel, både 
underholder og inddrager publikum. Rasmus Krogs-
gaard har en fremragende sans for stil og timing, sikre 
replikker med pointer, der sidder lige i skabet!

Motion for lattermusklerne! Han har medvirket i mere end 50 revyer landet 
over. Han er blevet kåret som "Årets revykunstner"(Årets Dirch). Han har 
modtaget prisen for "Årets Parodi" ved Charlies Revygalla i Cirkusbygning-
en samt titlen som "Årets Revyforfatter". Senest har Rasmus Krogsgaard 
modtaget TV2s nyeste revypris "Årets Gak".
Rasmus Krogsgaard medvirker i 2023 for 8. gang i Nykøbing F-revyen, hvor 
han også skal stå på scenen om aftenen efter optræden ved Open Air.

HEICK OG LUNDGAARD
Annette Heick og Jesper Lundgaard har gennem rigtig mange år sat deres  
præg på den danske populærmusikscene. Det er to kunstnere, der har op-
nået stor succes som solister og i flot opsatte shows og musicals.

Vi har tidligere haft fornøjelsen af at opleve dem folde sig ud som solister 
ved Open Air hver for sig. Denne gang bliver det noget helt særligt, for de 
har valgt at optræde sammen med nogle af deres største succeser - det er 
virkelig noget at se frem til.

Med udgangspunkt i de store musicalhits fra ind- og udland tager Annette 
Heick og Jesper Lundgaard publikum med på en rejse ind i musikken med 
noget af det bedste fra musicalens verden tilsat deres egne anekdoter og 
oplevelser.

Annette og Jesper har sammen og hver for sig medvirket i nogle af Dan-
marks flotteste musicalproduktioner gennem årene, og deres kærlighed til 
genren skinner tydeligt igennem i deres optræden.

Annette og Jesper synger de kendteste sange fra hele musicalpaletten. 
Med deres charme, smukke stemmer og nærvær er publikum garanteret en 
koncert med store musikalske øjeblikke.

Annette Heick og Jesper Lundgaard 
akkompagneres af: akkompagneres af: akkompagneres af: 

Thomas Bay - piano og kapelmesterThomas Bay - piano og kapelmesterThomas Bay - piano og kapelmesterThomas Bay - piano og kapelmester
Mikkel Ib - trommerMikkel Ib - trommerMikkel Ib - trommerMikkel Ib - trommer
Mads Uldall - basMads Uldall - basMads Uldall - basMads Uldall - bas
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(Ret til ændringer i program forbeholdes)
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MIDDELFART SPAREKASSE
Som kunde i Middelfart Sparekasse kan du få 50 kr. i billettilskud, se: 
www.midspar.dk/aktiviteter.
Ved billetkøb på midspar.safeticket.dk og ved billetkøb 26.11.22 på Tvil-
lingegården fratrækkes billettilskuddet ved købet. Ved billetkøb på Tvillinge-
gården er dankort fra Middelfart Sparekasse dokumentation for, at man er 
kunde. Har du ikke fået billettilskuddet ved billetkøbet, skal du henvende dig 
i Middelfart Sparekasse med din billet inden Open Air afholdes.

PLADSEN ÅBNER KL. 09.30
Medbragte borde og stole kan ikke opstilles tidligere.

ARMBÅND
Ved indgangen bliver din billet ombyttet med et armbånd. Herved udelukkes 
tvivl om, hvem der har adgang til den meget åbne plads.

STOLE OG BORDE 
Der opstilles ca. 500 stole foran scenen, og her må der ikke opstilles med-
bragte stole og borde, og de opstillede stole må ikke fjernes. I den øvrige 
del af haven kan du opstille dine medbragte stole og borde. Høje stole må 
kun opstilles yderst i haven, så de ikke tager udsyn fra andre.

MAD OG DRIKKE SKAL DER TIL  
Møllers Fiskehus tilbyder en lækker fiskeplatte. Pris: 135 kr. Platten skal 
bestilles senest den 8. august 2023 på: midspar.safeticket.dk eller hos 
Tove Møller: Tlf. 26 39 72 42.

DU KAN OGSÅ KØBE 
Kolde fadøl       40 kr.
Sodavand ½ l      20 kr.
Rød-, rosé- og hvidvin pr. flaske  110 kr.  pr. glas 25 kr.
Kaffe/the pr. kande      70 kr.  pr. krus 15 kr.
Rundstykke/kage        20 kr.
Krus kaffe med kage/rundstykke    30 kr.

PARKERING
Der er gratis parkering på marken ikke langt fra indgangen. Tilkørsel ad 
Birkevangsvej. Tæt på indgangene er der særlige handicappladser for-
beholdt biler med handicapskilt - indkørsel Kildevangsvej.

Vejret har heldigvis næsten altid vist sig fra den pæne side ved Open Air. 
Ved aflysning grundet vejrlig refunderes billetterne ikke.

bæredygtig

Lyd: Dansk Lyd og Lys, Odense

Kontakt os og hør nærmere
Tinghuset, Algade 6,
5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 00 52
kontakt@middelfartadvokaterne.dk
www.middelfartadvokaterne.dk

Middelfart Advokaterne er veluddannede indenfor generel advokatpraksis med 
mange års erfaring, samtidig med at hver enkelt har særlige interesseområder.
Middelfart Advokaterne er veluddannede indenfor generel advokatpraksis med 
mange års erfaring, samtidig med at hver enkelt har særlige interesseområder.
Middelfart Advokaterne er veluddannede indenfor generel advokatpraksis med 

Vi kan bl.a. hjælpe dig, og din nærmeste med:
• Testamenter og ægtepagter
• Familie-/arveret
• Dødsbobehandling
• Køb og salg af fast ejendom
• Erstatningsret/Personskade
• Lejeret/erhvervslejeret

TAK FOR STØTTEN:
Uden vores sponsorer var det ikke muligt at afvikle et sådant arrangement!



Fælles Om. Økonomien
Middelfart Sparekasse er Middelfart Sparekasse er 
med dig, når de største med dig, når de største 
økonomiske beslutnin-økonomiske beslutnin-
ger i livet skal træffes. ger i livet skal træffes. ger i livet skal træffes. 

Derfor får du en Derfor får du en 
personlig rådgiver, personlig rådgiver, 
som kender dig og som kender dig og som kender dig og som kender dig og 
din økonomi, og din økonomi, og 
er til at få fat på.er til at få fat på.

Åbent torsdag og fredag 1000-17:00. Lørdag 10.00-15.00
Tlf. 64 48 12 87 / Kystvejen 14, 5466 Asperup

Åbent torsdag til søndag 10.00-18.00. 
Tlf. 64 48 12 87 / Kystvejen 14, 5466 Asperup

Åbent torsdag til søndag 10.00-18.00. Åbent torsdag til søndag 10.00-18.00. Åbent torsdag til søndag 10.00-18.00. Åbent torsdag til søndag 10.00-18.00. Åbent torsdag til søndag 10.00-18.00. Åbent torsdag til søndag 10.00-18.00. Åbent torsdag til søndag 10.00-18.00. Åbent torsdag til søndag 10.00-18.00. Åbent torsdag til søndag 10.00-18.00. 
Tlf. 64 48 12 87 / Kystvejen 14, 5466 AsperupTlf. 64 48 12 87 / Kystvejen 14, 5466 AsperupTlf. 64 48 12 87 / Kystvejen 14, 5466 Asperup

FROKOSTTILBUD

Fiskeplatte m. brød og smør
KR. 135,-

Skal bestilles på tlf. 64 48 12 87. Indhold kan variere.


