
 Derudover kommer der fjernstyrede biler og bolche-
 værksted i midtbyen. Nærmere info om datoer følger.

3.-4. juli Fællessang, farver og fernisering: En weekend med
 mulighed for at komme på Nytorv og se de dygtige  
 kunstnere fra Vestfynske kunstnere lave kunst.
 Ren momantre-stemning på Nytorv, hvor der spilles   
 fransk café musik, og hvor de besøgende har mulig-
 hed for at male med på det store fælles kunstværk.
 Både lørdag og søndag spiller herrekorret Skjold op
 til fællessang på Lilletorv, Nytorv og Torvet.
 Flere af kommunens unge musikere der har været
 involveret i ungdomsskolens musical laver pop up
 koncerter i gadebilledet.

 Sommer søndagskoncert på Nytorv kl. 15
4. juli Bamse Madsen Band er en hyldest til Bamse, det er   
 musik alle kan glæde sig over, og som de fleste kan
 huske og synge med på. Og med en flok rutinerede  
 musikere i bandet, har det der startede som lidt for
 sjovt, vist sig at blive større, end nogen havde drømt 
 om. ”Fra første sang vi spiller, synger publikum med, 
 og det er en fantastisk oplevelse, at det der kommer 
 fra scenen til publikum, spreder sig og kommer til-
 bage til os”, siger Tommy, der er nyt medlem i
 BamseMadsen Band.

10.-11. juli Friluftsliv, fællesskab og leg. By-orienteringsløb med   
 spejderne fra 1. melfar der laver poster gennem byen.   
 Snobrød og lege på Nytorv. Vi gentager succesen med  
 Rappelling på P-huset i samarbejde med Lars fra
 Klatretræet. Oplev den smukke udsigt til begge broer
 og få et sug i maven når du kaster dig ud over kanten.

 Sommer søndagskoncert på Nytorv kl. 15
11. juli Lune Carlsen Kom til ønskekoncert  med Kim Larsens 
 fantastiske musik! Dette er i godt selskab med Dan-  
 marks (måske) bedste Kim Larsen fortolker “Lune” 
 Carlsen og Martin Jønsson. Carlsen har siden 2004 
 optrådt og spillet landet tyndt adskillige gange 
 med Kim Larsens fantastiske sange. Dette giver sig 
 også udtryk i Carlsens stemningsfulde fortolkninger, 
 hvor sangstemmen gengives, så man nærmest ikke 
 kan høre forskel fra ”originalen”. Med sig har Carlsen 
 pianomanden Martin Jønsson. Martin som også er 
 kendt som sideman og musiker for solister som
 Anders Blichfeldt, Johnny Madsen, Ivan Pedersen,   
 Søren Sko, Peter Belli, Lilholt o.m.a. Der bliver med   
 garanti fyret godt op under klaveret.

Åbningstider i butikkerne lørdage og søndage til kl. 15.



17.-18. juli Smag på Middelfart. Kom rundt på Middelfart
 restauranter, cafeer og specialbutikker og få vækket
 dine smagsløg. En rundtur hvor du smager på såvel   
 lokale som internationale produkter.

 Sommer søndagskoncert på Nytorv kl. 15
18. juli Johnny Madsen Jam har gennem snart 10 år
 oparbejdet et renommé som et solidt alternativ til
 den ægte vare. De spiller mere end 60 koncerter om 
 året over det meste af landet til festivaler, by- og 
 havnefester og både små og store indendørs events.   
 Deres show er, mere end nogensinde, en hyldest til en 
 ægte, vestjysk rock’n’roller. Gennem årene har bandet 
 arbejdet hårdt med de virkemidler som publikum 
 sætter pris på, og den suveræne rytmegruppe spænder 
 et solidt fundament ud under en troværdig vokal – og 
 der er plads til anekdoter mellem alle de klassiske 
 Johnny Madsen sange! Bandets repertoire tæller
 selvfølgelig alle Johnny Madsens hits!

24.-25. juli Sommerlege i Middelfart. ”fri leg i Middelfart”.
 Magnetfiskeri langs havnekajen, bueskydning i by-
 midten og andedam og ansigtsmaling til de mindste.   
 Derudover arrangeres bike & beers hvor lokale cykel-
 klubber giver tips og tricks til at komme i gang med
 cykling på de lokale spor.
 Der afsluttes med øl og hygge på Torvet.

 Sommer søndagskoncert på Nytorv kl. 15
25. juli John Mogensen Lille Bigband. Da John Mogensen 
 døde d. 10. april 1977 i en alder af kun 48 år, døde en 
 meget produktiv og talentfuld dansk musiker og 
 sanger. Hans sange lever stadig: Så længe jeg lever, 
 Der er noget galt i Danmark, Nina, kære Nina og 
 mange andre. I JMs Lille Bigband spiller og synger 
 bandet langt de fleste af John Mogensens sange. De 
 blander sangene med kendte og knap så kendte 
 anekdoter om den store dansker. Bandet er ikke et 
 John Mogensen kopiband, men spiller og synger 
 sangene med respekt, og i John Mogensens ånd som 
 de mener han havde tænkt dem. Bandet sætter den 
 hyggelige stemning i centrum, og vægter at spille 
 mere, end de taler. Glæd jer til Fut i fejemøget!

30. juli Open by night med åbent til kl. 22 og besøg af store   
 træskibe ved gammel Havn.

31/7 -1. aug. Bevæg dig glad. En weekend med fokus på bevægelse,  
 dans, musik og krop. Kom og bevæg dig på Nytorv   
 sammen med flere af kommunens gymnastik og
 idrætsforeninger. En weekend med sved på panden
 og smil på læben. 



 Sommer søndagskoncert på Nytorv kl. 15
1. aug. Torben Lendager og Roosters er navnet på ban-  
 det med Danmarks ældste teenager i forgrunden, 
 nemlig Torben Lendager som mange nok vil
 huske fra de gode ”gamle” idol dage. I 1970’erne 
 serverede orkestret Walkers det ene store hit efter det 
 andet. Hvem husker ikke: “Little Kitty, Shalalala,
 Forever together samt Fire” for bare at nævne et par 
 stykker. I dag har Torben Lendager et fast samarbejde 
 med Roosters som i mange år har spillet et utal af 
 koncerter over hele landet, og er garant for det
 musikalske lydtæppe med deres store musikalitet og 
 flotte vocal arbejde. Det er rutinerede folk med mange 
 års erfaring på den danske musik scene.

5. -7. aug. Svingende jazzrytmer, internationale verdensstjerner   
 og en forrygende atmosfære i Middelfarts bymidte er, 
 hvad der venter dig, når Middelfart Jazzfezztival løber  
 af stablen. Middelfart Jazzfezztival er stedet for dig,   
 der er til hygge, jazz på alle niveauer fra hygge-
 pianister til verdensstjerner og ikke mindst afslappet   
 fællesskab i musikkens tegn.
 I 2021 fejrer festivalen 30 års jubilæum, så glæd dig   
 til et brag af en fest med endnu flere spillesteder,
 endnu flere gode oplevelser og endnu mere JAZZ.


