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Kære medlem af GUF
Bestyrelsen for GUF ønsker alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår,
med ønsket om mange gode musikoplevelser i 2019.
Første arrangement i det nye år er Strib Vinter Festival. Der er på nuværende tidspunkt godt gang i
billetsalget, så har du ikke fået købt billet, så er det nu! Hvis du mangler at få købt en julegave, så gå
ind på http://www.strib-vinterfestival.dk/ , hvor du kan købe billetter til koncerter med store navne
som Pernille Rosendahl, Sko og Torp, Lis Sørensen - alle kendt fra dette års ”Toppen af Poppen” i
TV2, eller måske er det Katinka, Laura Mo og/eller Signe Svendsen band, der kan friste.
Forberedelserne til Strib Vinter Festival har været i gang i flere måneder, dog kan det stadig nås at
melde sig til Bente Nørgaard Sørensen, hvis du ønsker at være frivillig til festivalen. Hjertet i enhver
festival består af de frivilliges drivkraft og ønske om at få festivalen til af blomstre. Vi stræber efter at
du gennem dit frivillige arbejde bliver en del at et fællesskab, hvor der vil opstå inspirerende
samarbejder og uforglemmelige oplevelser.
Ser vi tilbage på efterårets GUF koncerter, må de siges at have været pæne succeser:
Første koncert i september var med D.U.K. Vi fik en aften med en sekstet fyldt med energi og humor.
De spillede dansk, engelsk, skotsk, irsk og canadisk folkemusik, og de fik det hele til at smelte
sammen i deres helt egen stil. D.U.K fik musikken til at swinge, om det så var dansk eller keltisk.
I november fik vi besøg af Poul Krebs i multisalen på Vestre Skole. Vores årlige store koncert, hvor
der var fuldt hus.
Det må siges, at Poul sang for sådan nogen som os - vi fik, hvad vi kom efter - så rigeligt endda og på
allerbedste vis. Der er ikke så meget gøgl med Krebs. På sin jordnære måde, siddende på en barstol,
en masse sange i bagagen, formåede han at favne bredt, og hans kommunikation med tilhørerne var
forbilledlig. Hans evne til at reflektere livet i fremragende sangtekster er fantastisk. Krebs
underbyggede endvidere de nærværende tekster ved levende at fortælle om sangene.

Poul Krebs bliver på mange måder bedre og bedre med alderen og var i den grad levende og tilstede
på scenen, og da sidste nummer var slut, var publikum klar på mere og stod op, hvilket Poul
honorerede med to ekstra numre.
Talisk var det sidste ”skud” på GUF´s efterårsprogram som den skotske trio sluttede af på forbilledlig
vis. Med energiske instrumentalnumre med concertinaen i forgrunden på de fleste numre. Ikke for
ingenting opnåede trioen hæderen som årets unge folkemusiknavn i Skotland i 2017.

2019
Forårets koncertprogam :
Onsdag d. 6. marts kl. 20.00, Karine Polwart - gratis koncert
Torsdag d. 4. april kl. 20.00 , Jensen, Bugge & Høirup - betalingskoncert
Torsdag d. 9. maj kl. 20.00, Laursen - gratis koncert
Læs mere om koncerterne på http://www.guf-strib.dk/

Vi gentager succesen fra sidste år og laver en fest for medlemmer og frivillige ved Vinter Festivalen.
Festen foregår lørdag d. 23. februar 2019 kl. 18 på Strib Skole. Tilmelding via hjemmesiden.
Hvis nogen af jer har lyst til at være frivillig til koncerter i løbet af året, er I meget velkomne til at
kontakte Jørgen Rahbek. Der er altid brug for en hjælpende hånd til praktiske ting, når vi har koncert
i Middelfartsalen, - både før og efter koncerterne.
Ønsker du at følge med i vores aktiviteter så hold øje med www.guf-strib.dk eller
www.facebook.com/guf.strib .
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