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GUF er klar med sit efterårsprogram!
Fredag den 2. september tager foreningen GUF hul på sit efterårsprogram 2022.
Sammenfaldende med Klimafolkemødet afholdes koncert med britiske The Schackleton
Trio på KulturØen i Middelfart.
Trioen optrådte med stor succes på Strib Vinter Festival i 2019, så det bliver et glædeligt
gensyn. Trioen omtales som et af de hårdest arbejdende bands på scenen, og har opnået
betydelig eksponering i Storbritannien og internationalt.
En original og energisk musikalsk kraft, der er lige så tilbøjelig til at bevæge dig til tårer,
som til at flytte dig på benene.
Billetterne til denne koncert er gratis, men husk at de skal forudbestilles.
Allerede torsdag den 22. september går det løs igen på KulturØen:
Den danske kvartet Basco er et anerkendt og velestimeret orkester på den danske Folkscene. Med virtuositet, nærvær og pulserende energi tager det prisvindene folk og roots
orkester dig med på en autentisk, musikalsk rejse. De forener på fornemmeste vis
skandinavisk, engelsk, keltisk og amerikansk tradition og gør det til deres helt egen,
originale lyd med sprøde arrangementer og intensitet i særklasse. Basco favner bredt og
de fire musikere leverer altid den ypperste koncertoplevelse.
Efterårets store koncert afholdes i Multisalen på Vestre Skole i Middelfart lørdag den 5.
november:
Lars Lilholt er med sit 5 mands ”Storyteller” orkester klar til at indtage Middelfart.
Nærmere præsentation er vel overflødig, men Intimt, hyggeligt og nærværende er vel de
ord der bedst beskriver det set-up Lilholt drager ud med, når han igen tager på
Storyteller-turné.
Oplev en koncert-aften med sange fra Lilholts store bagkatalog, krydret med historier og
anekdoter fra de mange oplevelser på farten, om hvordan sangene bliver til og meget
mere…
Aoife Scott spiller onsdag den 30. november på KulturØen i Middelfart.
Navnet alene siger måske ikke så meget, men når der sættes ord på den Irske sangfugls
familiebaggrund, så er det nok en god idé at slå antennerne ud…:
Født ind i den legendariske Black Family som datter af Frances Black, stiger Aoife støt
imod toppen af den traditionelle folkemusikscene og hun har længe haft succes som en
etableret kunstner. Skrøbelig og æterisk det ene minut og stærk og levende det næste.
Hendes dynamiske og dybe vokal udforsker de følelsesmæssige dybder af hendes tekster
og hendes musik er i høj grad påvirket af hendes egne rødder i folkemusik og traditionel
irsk musik.
Billetter til GUF’s koncerter kan erhverves på foreningens hjemmeside www.guf-strib.dk,
hvor man løbende kan holde sig ajour og læse mere om kunstnerne.
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