COVID 19!
Hvad sker der i GUF i en Corona-tid?

Vi håber på at alle GUF medlemmer er ved godt helbred og efter omstændighederne har det godt.
Den sundhedsmæssige situation i Danmark, og for den sags skyld i hele verden, er yderst problematisk og
umulig at overskue i skrivende stund:
-

Koncerter aflyses eller udskydes,
Festivaler helt frem til september er aflyst,
Hele underholdnings- og livemusik branchen, herunder hele leverandør- og serviceledet, er sat
fuldstændigt i stå, bortset fra sporadisk arrangerede koncerter på nettet.

I vores lille forening var vi så heldige at nå at afvikle vores Vinterfestival i februar, inden kaos brød løs.
Vores bestyrelsesmøder holder vi p.t. som digitale skype-møder, så vi ikke kommer tæt sammen, men det
fungerer nu faktisk meget godt i mangel af bedre.
GUF har indtil videre aflyst en enkelt april koncert og udskudt en anden (den med ”Barrow”) til november,
og hvad så nu?
Næste koncert er den 28. maj med ”Mads Hansens Kapel”, hvor vi naturligvis har varslet en mulig aflysning
overfor orkestret. Men vi tillader os også at have et lille håb om en opblødning af restriktionerne, så
koncerten bliver mulig, men det er udelukkende myndighederne der styrer det.
GUF’s Generalforsamling den 3. juni, hvor trioen ”Cross The Border” er booket til at spille, er lidt den
samme historie. Der kan jf. vedtægterne ikke sættes deltagerbegrænsning på, men erfaringen siger at der
normalt møder max. 30-40 medlemmer op, så vi håber at Generalforsamlingen bliver mulig at afholde. Den
kan hurtigt udskydes om nødvendigt.
Juni måneds koncert på Lillebæltsværftet den 19. juni med Jelling Spillemandslaug, beror ligesom de øvrige
arrangementer på, hvor myndighederne lægger grænsen for antal deltagere i forsamlinger. Her ser vi tiden
an til omkring den 1. juni.
Efter sommerferien, nærmere bestemt fredag den 28. august, skulle GUF være en del af Middelfart
Kommunes arrangement ”Festlig Fredag” som værende et delelement under ”Trekantens Festuge”. Planen
er/var at GUF skulle arrangere folkemusik i 2-3 baggårde i Algade.
Som det forlyder p.t. bliver arrangementet udskudt grundet myndighedernes forbud imod store
forsamlinger, indtil videre til efter august måned. Men vi har i skrivende stund ikke modtaget Kommunens
plan herfor.
Som I sikkert også allerede har gættet, så er GUF-turen til Tønder Festival af gode grunde aflyst. Vi ville nok
få det lidt stille, ensomt og kedeligt på den store Festival-plads er jeg bange for.
Den første af vore efterårskoncerter er med Chuck Brodsky den 10. september hvor vi håber at forholdene
er på vej tilbage til normalen.
Vinterfestivalens musikudvalg (Erik og jeg), er så småt gået i gang med programlægningen af Festival 2021
og de første aftaler er allerede indgået. Det er endnu for tidligt at løfte sløret yderligere, men I skal nok
høre nærmere når tiden er moden.
HUSK fortsat at holde afstand og følg sundhedsmyndighederne vejledninger så vi forhåbentligt snart kan
mødes igen og nyde noget godt og festligt folkemusik.
Jørgen Rahbek
Bestyrelsesformand for GUF

