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Generalforsamling
Foreningen har generalforsamling onsdag den 26. april kl. 19 på Strib Skole. På grund af
coronasituationen er der ikke spisning og musik efter festivalen, den tradition håber vi at kunne
vende tilbage til næste år.
Som altid er der valg til bestyrelsen. Vi vil gerne sende en opfordring til vores medlemmer om at
overveje at stille op til valget, hvis man brænder for at være med i arbejdet omkring at lave
koncerter og festival i Strib og Middelfart. Det er en aktiv bestyrelse med et godt samarbejde og
med mange gode oplevelser.

Kommende koncerter.
Efter mange aflyste koncerter ser det nu ud til, at der snart igen kan være levende musik. Vi
kender endnu ikke betingelserne og tidspunktet for genåbningen, men vi er optimistiske omkring
de kommende tre koncerter, som vi har planlagt i den sidste del af foråret.
Så – hvis du har lyst til igen at komme til livemusik, er der her tre gode muligheder. Det er
allerede nu muligt at booke billetter til gratiskoncerten den 20. maj og købe billetter til de to
øvrige koncerter på hjemmesiden www.guf-strib.dk

Torsdag den 20. maj 2021 kl. 20.00 på Kulturøen
Mirja Klippel og Alex Jønsson
Gratis adgang
Med en stor stemme, et inderligt klangunivers og en sans for at
skrive sange, der forbinder dybt personlige erfaringer med
billeder fra den nordiske natur, har den finske sangskriver,
sanger og multi-instrumentalist Mirja Klippel markeret sig som et særligt talent på den alternative
folk-scene. Allerede hendes debut-EP Lift Your Lion (2016) indbragte den københavner-baserede
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musiker en Danish Music Award Folk som årets sangskriver. Siden har hun turneret flittigt i både
Europa, Rusland og Nordatlanten, ligesom hun i 2018 udsendte det roste fuldlængde-album River
of Silver. Med sit seneste album, Slow Coming Alive, føjer hun atter nye nuancer til sin alternative
og poetiske folk og fortsætter med at udvide dybderne og højderne i sin sangskrivning. Med sin
faste medmusiker Alex Jønsson drager hun publikum ind i et organisk og atmosfæriske univers,
hvor personlige erfaringer åbner op for psykologiske dybder, og hvor intime rum går hånd i hånd
med rå og vilde landskaber.

Tirsdag d. 8. Juni 2021 kl. 20.00 på KulturØen
Louise Støjberg og Martin Rauff
Billetpriser: 120 kr, 80 kr for medlemmer og 40 kr for børn

Ægteparret Støjberg-Rauff debuterede som duo med pladen
‘Appetite for Distraction’ (Go’ Danish Folk) i efteråret 2017. Pladen er drejet i en tradition der
hviler på fortælling, og både rummer nik til amerikansk folkemusik, skandinavisk ditto, og til den
rock og blues, de to har haft med sig siden ungdommen. Udtrykket er akustisk, og defineret af de
to musikeres stemmer, sammen og hver for sig - noget der var medvirkende årsag til at Louise
Støjberg modtog en Danish Music Award som ‘Årets Folk Sanger’ i 2017.

Fredag d. 18. Juni 2021 kl. 19.30 på
Lillebæltsværftet i Middelfart
Jelling Spillemandslaug
Billetpriser: Alle kr. 60,00

Jelling Spillemandslaug blev dannet i 1983 og tæller i
dag 13 spillemænd m/k. Orkestret består af bas, cello, guitar, mandolin, klarinet, fløjte, 2
harmonikaer og 5 violiner. Laugets repertoire består hovedsageligt af dansk spillemandsmusik,
dvs. folkelig dansemusik fra perioden 1750 – 1900. Desuden spiller lauget en del skandinavisk
folkemusik.
Siden 1983 har lauget spillet til et utal danseaftner og koncerter rundt omkring. Det er i årenes løb
også blevet til en del udlandsture, festivaler, spillemandstræf, kurser og venskabsbesøg med andre
musikgrupper. På denne måde har lauget hentet inspiration fra nær og fjern. Lauget henter
desuden musikalsk inspiration via besøg fra gæsteinstruktører. I årernes løb har lauget mødt såvel
gamle garvede traditionsbærere indenfor genren som unge dygtige musikere og musikpædagoger
uddannet folkemusiklinjen på konservatoriet i Esbjerg.
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GUF bestyrelsens arbejde i en svær Corona tid.
Nærværende indlæg skal delvist læses som en forlængelse at december nyhedsbrevet samt en
opdatering af Corona situationen i GUF regi.
Under normale omstændigheder har vi danskere ikke tilbøjelighed til, eller tradition for, at rose
hinanden eller os selv for den sags skyld alt for åbenlyst. Det samme gør sig gælden for GUF’s
bestyrelse.
Dette skyldes nok vores klædelige beskedenhed og vores manglende lyst til at stikke næsen i sky.
Men som mangeårig formand for GUF’s bestyrelse, har jeg nu lyst til at bryde traditionen og rose
vores bestyrelse og sammen med den stikke næsen i sky.
Selvom vi ikke har været så koncertaktive i 2020, så har vi været igennem en særdeles travl
periode med stadige og accelererende bekymringer, store overvejelser og modige beslutninger.
Vi fik ikke lov at hvile længe ovenpå endnu en succesfuld Vinter Festival 2020, før Corona’en
gjorde sit indtog i Danmark og i Verden omkring os.
Vores Frivilligfest den 7. marts var en skelsættende begivenhed, hvor mange af os jokede med den
netop udmeldte opfordring fra myndighederne om ikke at give hånd og ikke være for tætte. Vi
tjattede og hilste med fødder, knæ og albuer det bedste vi havde lært os hjemmefra.
Lang tid skulle der ikke gå, før landet lukkede delvist ned, og den første GUF koncertaflysning var
en realitet. Skotske Iona Fyfe måtte pænt blive hjemme i Skotland og Bestyrelsen fik en ufrivillig
friaften den 2. april.
Barrow koncerten den 28. april blev aflyst og udsat til efteråret 2020 og det samme var tilfældet
med Mads Hansens Kapel den 28. maj. Den koncert har vi til gode til efteråret 2021.
Endeligt blev samarbejdskoncerten med Lillebæltsværftets Venner og Jelling Spillemandslaug den
19. juni også aflyst og udskudt til sommeren 2021.
Selv GUF’s Generalforsamling måtte vi udskyde fra juni til september. Den blev afholdt uden
bespisning og uden musik og med et historisk lavt deltagerantal.
Det er klart at de ekstra overvejelser og beslutninger i foråret krævede en ekstra indsats og også et
par ekstra bestyrelsesmøder. Et par af møderne blev oven i kæbet gennemført virtuelt og ”ikke
fysisk” via telefon og PC. Jo-jo-da, GUF’s Bestyrelse er skam også gået digitalt (-:
Det er her jeg første gang vil sende fortjente roser til Bestyrelsen for en utrætteligt og engageret
indsats for vores musikforening.
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Efter sommerferien oplevede vi et lille lys i Corona mørket: - GUF var igen en aktiv del af
Middelfart Kommunes arrangement ”Festlig Fredag”, der løb af stabelen i midtbyen i ugen
omkring Klimafolkemødet, den 4. september, én uge forsinket p.g.a. restriktionerne.
Igen insisterede GUF’s bestyrelse på at gennemføre et arrangement til trods for svære vilkår, og
den gamle Borgmestergård og Museets gårdhave i Algade blev fyldt med dejlig folkemusik fra ikke
færre end 7 solister og duoer. Og selvom der ikke var mange besøgende, så blev det alligevel en
smuk og hyggelig aften for de fleste bestyrelsesmedlemmer, vores ægtefæller og nogle stykker
flere.

Strib Vinter Festival 2021 havde i foråret 2020 den sædvanlige og betydelige plads på vores
bestyrelsesmøder, og vi planlagde på livet løs som vi plejede, meget sikre på at Corona nok skulle
være forbi når 2020 gik på hæld.
Plakatbilledet blev valgt i juni, musikprogrammet blev færdigt inden sommerferien og vi kunne
læne os tilbage og afvente billetsalgsstarten til efteråret.
Midt i vores planlægning blev Sommerfestivaler omkring os og i hele landet aflyst på stribe som
følge af Regeringens nedlukning af oplevelsesindustrien frem til den 31. august.
Et bestyrelsesmedlem bemærkede, at vi nok blev de sidste til at afholde Festival inden Corona, og
nok også de første der kunne afholde en Festival efter Corona….
Corona og Festival 2021 fyldte efterhånden mere og mere på vores møder og på Bestyrelsesmøde
den 8. september blev det derfor besluttet at nedsætte et Corona underudvalg på tre
Bestyrelsesmedlemmer, som skulle dykke lidt dybere ned i Vinterfestivalens
afholdelsesmuligheder, set i lyset af forskellige tænkte scenarier.
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Udvalget skulle både se på de praktiske udfordringer såvel som de økonomiske, og der blev bl.a.
taget direkte kontakt til Fyns Politi som var behjælpelige med råd og vejledning.
Mine roser her, skal i første række gå til ”Corona-udvalget” (Erik, Heine og Mariane), som efter en
intens og kvalificeret indsats kunne fremlægge deres rapport på et særligt heldags
Bestyrelsesmøde den 24. oktober på Hotel Park i Middelfart.
Efter en grundig drøftelse på dette og efterfølgende Bestyrelsesmøde, blev det besluttet at
afvente udviklingen og først træffe den endelige Festivalbeslutning om gennemførelse eller
aflysning til lige efter Nytår.
Alt imens Festivaldebatten rasede i efteråret, hvor Corona trykket var på et lavt niveau, fik vi
afholdt alle planlagte GUF koncerter på KulturØen: Amerikanske Chuck Brodsky, duoen Mallemuk,
udskudte Barrow og sidst men ikke mindst Bragr med Perry Stenbäck.
En Middelfartsal med reduceret kapacitet på 60 publikummer, nødvendiggjorde en ny
opstillingsplan med hensyntagen til afstandskrav og sidderetning. Hertil ekstra kontrol og krav om
sprit og mundbind mv. blev håndteret på ansvarlig og professionel vis.
Alle koncerter blev afviklet uden problemer og publikum var tydeligt glade for at komme til
koncert.

December gik og Jul og Nytår blev fejret. Alt sammen under en stadig skæven til myndighedernes
restriktioner.
Udsigterne blev absolut ikke lysere og vi måtte sande at situationen bare blev forværret hen over
årsskiftet.
Festivalens ”Skæbnemøde”, som jeg vil tillade mig at kalde det, den 4. januar, blev flyttet til dagen
før, om søndagen, så det kunne afholdes uden døre i min (Jørgens) carport.
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Vi måtte stadig mødes op til 10 personer og med 1 meters afstand, så ingen problemer her. Og vi
var enige om at mødet, vigtigheden taget i betragtning, skulle holdes fysisk, så alle havde den
bedste mulighed for at give deres synspunkter til kende.
Det var uden sammenligning det mest specielle bestyrelsesmøde jeg nogensinde har deltaget i.
Iklædt den varmeste vinterpåklædning i 2-3 gr. varme, med havestole i rundkreds og Palles
terrassevarmer i vores midte, blev det énstemmigt besluttet at aflyse Strib Vinter Festival 2021 i
sin helhed. Det blev også énstemmigt besluttet at arbejde for, at det meget fine musikprogram,
(det ligger på Festivalens hjemmeside), kan blive gennemført i sin helhed i februar 2022, den 10. til
den 13. februar.

Selvom jeg er en del af det, vil jeg tillade mig at afslutte min Corona fortælling med endnu engang
at fortælle alle Jer medlemmer af GUF, at I har grund til at være stolte af Jeres Bestyrelse.
Det engagement og den arbejdsindsats der er blevet lagt for dagen i det forgangne år, alle de
timer der er brugt på at føre GUF forsvarligt igennem Corona pandemien indtil nu, fortjener en
kæmpe anerkendelse og TAK fra alle medlemmer. Det er for mig en udsøgt fornøjelse at arbejde i
og med i Bestyrelsen for GUF.
Vi har været heldige, men vi har også været dygtige og ansvarsbevidste, og ved I hvad det
allerbedste er?: - Vi er alle friske på at fortsætte arbejdet i håbet om at vi får genvalg ved næste
Generalforsamling.
Efterskrift :
I skrivende stund har vi måttet aflyse 3 koncerter i 2021: Først med den Irske trio, McGoldrich,
McCusker, Doyle i marts, og dernæst Engelske Other Roads i april.
Den lokale duo, Louise Støjberg og Martin Rauff, trådte med kort varsel til i stedet den 21. april,
men det har vi nu også måttet aflyse.
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Strib Vinter Festival 2022 – Hvad sker der nu?
Mange vil med stor sandsynlighed og med god ret, tænke på om der bliver Festival i februar 2022.
Med de aktuelle udsigter til Vaccinationer og deraf følgende Corona-pas er der næppe mange der
tvivler på, at det gør der. – Det er i alt fald Bestyrelsens klare forventning og også det vi arbejder
hen imod.
Om vi må forvente fortsatte afstandskrav og dermed et reduceret billetantal ved ingen, men det er
en mulighed som vi må forholde os til, hvis det bliver nødvendigt.
Status lige nu er, at alle artister på 2021 plakaten med en enkelt undtagelse som kun har givet
foreløbigt tilsagn, har sagt ja til at optræde i 2022 i stedet.
Vi afventer lige nu en afklaring af musikerkontrakternes ordlyd, som p.t. drøftes imellem vores,
arrangørernes organisation Dansk Live, og Dansk Musiker Forbund m.fl.
Bestyrelsens forventning er, at et opdateret Festivalprogram vil kunne lægges på Festivalens
hjemmeside sidst på sommeren og at billetsalget vil starte som vanligt i løbet af efteråret 2021.
De fleste annoncører og sponsorer har tilkendegivet at de er med igen i 2022, så det giver os ro på
bagsmækken i forhold til økonomien.
Sidst men ikke mindst er det besluttet, at det fine plakatbillede som Annette Walther havde malet
til 2021, vil blive genbrugt som programforside og plakat i 2022.
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