En Festlig Fredag den 4. september med liv og musik i nogle af Middelfarts hyggelige
Baggårde.
Foreningen God Underholdende Folkemusik deltager for fjerde år i træk i arrangementet
Festlig Fredag i Middelfart.
Festlig Fredag er i år flyttet fra den sidste fredag i august til fredag den 4. september.
Temaet for dette års festligheder er ”på den anden side”. Vi har derfor valgt at afholde
mange af arrangementerne på steder, hvor man normalt ikke har adgang. På den anden
side af portene ind til Baggårdene i Middelfart.
God Underholdende Folkemusik står for 4 koncerter i 2 smukke Baggårde i den gamle
bydel af Middelfart.
Vi afholder 2 koncerter i Middelfart Museums Baggård, som er formet som en amfiscene.
Herinde starter duoen Svøbsk klokken 16. Det er forførende folkemusik med en klang af
tidløshed. Med flair for det nye og kærlighed til det gamle, smelter duoen den traditionelle
spillemandsmusik, egne kompositioner, salmer og sange sammen i et personligt og
levende udtryk. Svøbsk skaber en fortryllende og festlig stemning med sjæl og dyb
indlevelse og søger den nære kontakt med publikum. Svøbsk består af de to virtuose og
velrenommerede spillemænd Jørgen Dickmeiss (sølvbeslået rigsspillemand) og Maren
Hallberg Larsen, der også danner par privat.
Klokken 17.30 og igen klokken 19 får vi musikalsk guf i ørerne når Andreas Lundsfryd
træder frem på amfiscenen. Bevæbnet med sin guitar, et sliderør og en tamburin solidt
plantet under venstre fod, frembringer Andreas Lundsfryd stemningen af en støvet
amerikanske landevej. Andreas Lundsfryd er professionel guitarist bosat i Middelfart.
Han har mange års erfaring fra forskellige konstellationer: fra klassisk musik til hård rock
- og alt ind i mellem. I hans onemanshow, er det genrer som folk, blues og country, der
træder frem.
Vi holder de andre 2 koncerter i Borgmestergårdens hyggelige Baggård i Algade, hvor
der er adgang gennem den flotte store trædør med alle udskæringerne.
Klokken 18 spiller Palle Kjellberg, som er en lokal sanger og sangskriver. Han synger og
spiller egne sange og fortolkninger af bl.a. Allan Olsen, C.V. Jørgensen, Norah Jones, Van
Morrison og Niel Young. Palle Kjellberg har igennem mange år optrådt på gader og
stræder, caféer og små spillesteder. Palle er en rendyrket trubadur på guitar mundharpe
og vokal.
Klokken 19 kommer duoen Fromseier og Hockings og spiller for os.
Der er nogle bands, der har en helt særlig måde at synge og spille sammen på. Det er som
om Fromseier Hockings ved noget vi andre ikke ved. Det er som om de har hul igennem
til en dimension i musikken som kun søskende og ægtefolk har adgang til. Det er en
dimension man ikke kan sætte ord på og det er heller ikke nødvendigt. Det skal bare
nydes.
Alle arrangementer og koncerter er gratis, så ”God Underholdende Folkemusik” bliver
fredag den 4. september til ”Gratis Underholdende Fredag”.
Koncerterne afvikles naturligvis under hensyntagen til de til den tid gældende
forsamlingsregulativer.

