
GUF arrangerer Sommerkoncert på Strib Bådehavn i juni. 
 

 
Som afslutning på Foreningen GUF’s forårsprogram, har den lille forening med rødder i 
Strib fået en ny koncert- og event idé. 

 
Vi laver simpelthen en koncert med 2 koncertnavne på Strib Bådhavn, fredag den 17. 

juni, nærmest som en lille éndags festival, hvor der er gratis adgang fra klokken 17 til 
kl. 22 udtaler foreningens formand Jørgen Rahbek og fortsætter: 
 

Vi har fået SuperBrugsen i Strib med på idéen og de har sagt ja til at flytte deres 
traditionelle sommerarrangement på parkeringspladsen ved butikken ned på havnen 

og slå den sammen med GUF og skabe ”Sommerkoncert på Strib Bådehavn”. 
 
Strib Bådehavn og Strib Bådeklub har indvilget i at give plads til arrangementet på 

Havnens parkerings- og vinteropbevaringsplads. 
 

Det bliver en fest for børn og voksne i alle aldre og der bliver boder med mad, 
drikkevarer, slush ice, popkorn o.s.v., så man ikke behøver at spise hjemmefra eller 
gå sultne eller tørstige hjem. 

 
Der vil være aktiviteter for børn og man bestemmer selv om man står stille og hører 

musik, sludre med naboen eller vennerne, eller om man bare går rundt og nyder det 
gode vejr der er bestilt. – Tag en festivalstol eller et tæppe med og slå jer ned på 
pladsen hvor I har lyst. 

 
Og hvem spiller så? –  

Jo, første navn på plakaten er ”Laursen” der spiller kl. 18.00. 
Laursen er et dansk folk-band, som på original vis blander ørehængende melodier og 

farverige dansksprogede tekster om mennesker og samfund. Tekster, som både 
underholder og udfordrer, og som leder tankerne hen på folk som Jan Toftlund, Niels 
Skousen og Allan Olsen. 

 
Næste band er ”Shamrock” som spiller kl. 20.00.  

Bandet med Denis McLaughlin i spidsen, vil være særdeles velkendt for dem der 
kender Strib Vinter Festival. Denis har med sit band fundet plads i deres travle 
kalender til at besøge Strib på denne sommerdag. 

Det er Irsk folkemusik når det er allerbedst og allermest festligt. 
 

Som nævnt er der gratis adgang for alle og billetter skal ikke engang bestilles på 
forhånd. Der kan læses mere om de musikalske indslag på www.guf-strib.dk.  
 

 
Med venlig hilsen,  

Jørgen Rahbek, Foreningen GUF, God Underholdende Folkemusik. 

 

http://www.guf-strib.dk/

