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OPEN AIR
Onsdag den 17. august 2022 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 125 kr.

Tvillingegården
           - et fristed for ældre

Bo Young Tina Siel, Tine Lilholt og
Knud-Erik Thrane

Trine Gadeberg, Preben Kristensen
 og Henrik Krogsgaard

Tvillingegården
           

Klaus & Servants trio med

Anne-Mette Rix



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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AKTIVITETSKALENDER 2022 (tilmelding senest 2 dage før) 

06.03 • Knud Christensen - 5 mands orkester.                                             
03.04 • Peter Storm - kommunens historie.         
08.05 • Susanne Petersen - fortæller om Gambia.
06.06 • Pinsegudstjeneste. 
04.09 •  Side by Side musik.
13.- 15.09 • Højskoledage (se hjemmesiden).
02.10 • Helle Lynge - musik der hygger.
27.10 • Generalforsamling i Venneforeningen.
06.11 • Hold øje med hjemmesiden. 
26.11 • Julemarked. Billetsalg Open Air 2023.
03.05, 31.05 og 04.10 • Havearbejdsdage.

Minister- og borgmesterbesøg Stig Rossen med Trio
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BO YOUNG
Det er en kunst at forvalte sin arv på en positiv måde 
- det klarer Bo Young fornemt. 
Når man hører Bo Young synge, er man ikke i tvivl 
om, hvad han har arvet fra faren, Jodle Birge. 
Bo Young synger gerne farens store hit som "Rigtige 
Venner", "Tusind røde roser" og "Tre hvide duer", og han gør det, så publi-
kum slet ikke kan lade være med at synge med på de velkendte sange.

Musikalsk favner Bo Young bredt. Det kommer publikum til at opleve når 
de hører ham fortolke nogle af de sange, som bl.a. Gustav Winkler og Elvis 
Presley gjorde til evergreens.
Selvfølgelig har Bo Young også sine helt egne sange, som har opnået flotte 
hitlisteplaceringer.
Bo Young bliver bakket op af sin duo. Det bliver en fin musikalsk start på 
Open Air.
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DEN UNIKKE TRIO
Tina Siel - Tine Lilholt - Knud-Erik Thrane
Trioen har arbejdet sammen i 16 år og overalt, 
hvor de har optrådt, har de med musikalitet, ud-
stråling og nærvær begejstret publikum med et 
repertoire af danske, svenske, norske og engel-
ske sange - og et par smukke ballader.

Tina Siel er en af landets absolut bedste sangerinder, og er kendt for sin 
fløjlsbløde stemme, sine skønne fortolkninger af sangene og sit altid smit-
tende humør.
Tine Lilholt er kendt fra sine mange år i Lars Lilholt band. Tine spiller fløjte 
og er et geni til at finde ind i fløjtens og musikkens sjæl med sine flotte im-
provisationer og soli.
Knud-Erik Thrane er uddannet klassisk pianist og har beskæftiget sig med 
musik hele sit liv. Han er en fantastisk akkompagnatør, som med indføling 
og flotte harmonier giver de 2 skønne kvindelige solister en smuk baggrund.

                 
KLAUS & SERVANTS trio med 
ANNE-METTE RIX
Bandet fik I 1971 sit gennembrud med "Bank tre 
gange", og de er still going strong. 
Populære, det er de, siden debuten har de udgivet 
ikke mindre end 41 albums. 

Klaus & Servants spiller ved rigtig mange arrangementer hvert år, og de er 
kendte for at skabe en utrolig god stemning - de formår at komme ud over 
scenekanten og begejstre publikum, når de spiller de velkendte hits.

Populariteten har resulteret i, at de nu gennem flere år har været husorkester 
i det populære program SYNG MED OG TIP ET HIT på DK4.
Ved Open Air får publikum fornøjelsen af at opleve sangerinden Anne-Mette 
Rix sammen med Klaus & Servants. Hendes flotte stemme folder sig rigtig 
ud, når hun synger tophits, som vi kender fra bl.a. Birthe Kjær og Dorthe 
Kollo.

TRINE GADEBERG, PREBEN KRISTEN-
SEN og HENRIK KROGSGAARD 
Trine Gadeberg er en virkelig alsidig kunstner. 
Hun spænder fra Pyt i Nissebanden, julekalender 
på DR, over hovedrollen som Maria i West Side 
Story, til gakket komik i sommerrevyer.
Trine Gadeberg optræder med lige stor selvfølgelighed i store shows, med 
bigbands eller klassiske orkestre, og på intime caféscener. Altid nærværende 
og formidlende. Hun formår at være både folkelig og fornøjelig samtidig 
med at hun har "starquality".
De seneste år har hun ofte optrådt med en særlig figur "Pelle". Ikke mindst 
under coronanedlukningen har Trine Gadeberg med sin "Pelle" gjort sit til, 
at vi holdt humøret oppe med skæve, finurlige og livskloge betragtninger fra 
en lidt utilpasset dreng.

Preben Kristensen er uddannet fra Skuespillerskolen ved Århus Teater i 
1978. Allerede året efter fik han som 1/3 af Linie 3 stor succes - en succes, 
der har holdt sig lige siden. Så kan man kunstnerisk let være sat i bås. Men 
talent fornægter sig ikke.
Preben Kristensen spænder kunstnerisk utrolig bredt. Han har - med flotte 
anmeldelser og til publikums begejstring - spillet mange store roller i bl.a.  
"Hvem er bange for Virginia Wolf" som Leopold i "Sommer i Tyrol" i "Phan-
tom Of The Opera" og i efteråret 2021 som Fagin i musicalen "Oliver".
De seneste somre har Trine Gadeberg og Preben Kristensen været formi-
dable hovedkræfter i Hjørringrevyen - et enestående makkerpar, der gang 
på gang "vælter salen".

Henrik Krogsgaard startede som 17- årig sin musikalske karriere som ka-
pelmester i Cirkus Schumann og som 21- årig debuterede han i DR TV som 
kapelmester i Otto Leisners underholdningsprogram "Den gyldne Pil".
Gennem flere årtier var Henrik Krogsgaard en af Danmarks mest populære 
pianister, kapelmester og komponist, og han var med i mange underhold-
ningsprogrammer på DR TV, bl.a. "Melodi Grand Prix".
Henrik Krogsgaard har gennem mange år været kapelmester først for Nykø-
bing Falster revyen og senere i 15 år for Cirkusrevyen.

Trine Gadeberg optræder med lige stor selvfølgelighed i store shows, med 
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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 27.11.21 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 Mid-
delfart 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: 125 kr. Platten kan 
købes senest den 8. august 2022 på: midspar.safeticket.dk 

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

(Ret til ændringer forbeholdes)

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.

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 
med dig, når de største 
økonomiske beslutnin-
ger i livet skal træffes. 

Derfor får du en 
personlig rådgiver, 
som kender dig og 
din økonomi, og 
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. 125,-

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


