Strib Vinter Festival 2021– billetsalgsstart.
Strib Vinter Festival venter med at sætte salget af partout billetter i gang til senere på efteråret i
forventning om at forsamlingsrestriktionerne fra myndighedernes side bliver opdateret, og dem vil vi
gerne kende, siger GUF formand Jørgen Rahbek og fortsætter: ”Vi håber og tror jo på at vi får lov til
at afvikle Vinterfestivalen 2021 som vi plejer, men der svæver selvfølgeligt en lille mørk tvivlssky
over os i øjeblikket. Vi holder et vågent øje med udviklingen og vil løbende forholde og tilpasse os
den til enhver tid aktuelle Corona situation”.
”Strib Vinter Festival 2020 i februar, er vel i skrivende stund og indtil videre, stort set den eneste
”rigtige” festival som er blevet afholdt i år, inden Corona brød ud i lys lue over Danmark, og vi håber
selvfølgeligt at vi får lov til et være med til at sætte gang i Festival-livet igen når vi når til februar
2021” siger Jørgen Rahbek.
Det er endog meget hårde tider for hele musik- og koncertverdenen i øjeblikket. Det gælder ikke kun
for musikere, men også for alle de aktører og virksomheder/leverandører/udlejere der understøtter
og servicerer hele underholdningsbranchen, herunder musikkoncerter og festivaler. Det er derfor
vores håb, at publikum i særlig høj grad vil støtte op om næste års Strib Vinter Festival og herved
være med til at sikre fremtiden for den og for hele folkemusikmiljøet i Danmark.
Festivalen afholdes i dagene 11. til 14. februar 2021 og musikprogrammet er stort set på plads.
Enkelte navne må vi af kontraktmæssige hensyn endnu ikke offentliggøre, men nogle kan vi godt
løfte sløret for her:
I skal glæde Jer til at høre Dorthe Gerlach med trio, som under HUSH navnet desværre måtte
melde afbud til dette års festival. Næste år er hun ude med helt ny musik, denne gang på dansk.
H.P. Lange er tilbage efter nogle års pause, men der er rigtigt mange der har efterspurgt ham og
hans Bluesguitar. Han kommer med sit band Big Gumbo!
Grønlandske Rasmus Lyberth, som i år er nomineret til den fornemme ”Nordisk Råds Kulturpris”,
vil der også blive gensyn med. Han kommer med fuldt orkester som bl.a. omfatter den fremragende
britiske violinist Jane Clark (Jane og Shane).
Endnu et meget efterspurgt gensyn bliver der med irske Eleanor Shanley. Denne gang flankeret af
den formidable guitarist John Feeley.
Og så kan I glæde Jer til at genhøre Poul Krebs som altid er garant for en stor, intens og
medrivende koncert.
Med rod i ikke mindre end fire europæiske nationaliteter kommer den meget anerkendte kvartet
Fourth Moon som til lejligheden medbringer den skotske sanglærke Ainsley Hamill.
Laura Illeborg med band bliver et nyt og meget spændende bekendtskab på Festivalen. Hun er
netop nu ude med ny CD udgivelse i samarbejde med bl.a. Knud Møller, som også er med på
scenen i Strib.
Af andre interessante navne kan nævnes: The Grenadines, Oscar Danielson fra Sverige,
Northern Assembly, Tobias Elof, The Consolation, Grassolin og Laura Oakes trio fra England.
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