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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 2020.
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 Lars Lilholt - Storyteller, Claus Hempler, Søren Huss og Erik Grib eller måske er det band fra
udlandet Goitse (IRL), Allan Tayler(UK) og Le Vent DU Nord (Can), 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, var der gode musikalske indslag:

Den første koncert i efteråret var med Sam Kelly Trio i samarbejde med UNGDOMSHUSET WALKER
Bestyrelsen/GUF har som noget nyt afprøvet et samarbejde med Ungdomshuset Walker. Bestyrelsen
har været på rundvisning på Walker og har afholdt et bestyrelsesmøde i Ungdomshuset. Vi blev
efterfølgende enige med lederen af Ungdomshuset Anders Bo Thorsted om, at vi skulle prøve at lave
en fælles koncert på Walker. Vi fik hyret det fantastiske band Sam Kelly Trio fra England til at spille
den 11. september.
GUF bestyrelsen og de unge tog sig af alt det praktiske og der blev fordelt opgaver. Alt det praktiske
”klappede” fint og vi havde et godt samarbejde om koncertafviklingen.

Det var en fantastisk koncert - men desværre var der alt for få af de unge fra Walker og desværre
også alt for få af vores medlemmer. Det var meget ærgerligt, for vi havde bestemt håbet på fuldt
hus. Det var musik, der appellerede til et bredt publikum og vi troede på opbakningen fra de unge.
Bestyrelsen har evalueret koncerten sammen med Anders Bo Thorsted og vi er enige om, at vi godt
kan afprøve samarbejdet en gang til.

Næste koncert i oktober var med Carl Emil Petersen. Det var også første koncert for Carl Emil, idet
han indledte sin turné i Middelfart på Kulturøen. I Fyns Stiftstidende var overskriften: Poetisk
premiere på Kulturøen. Vi fik en aften med verdenspremiere på fem nye sange fra albummet
”Amager Forbrænding” fremført med en lys, klar ungdommelig stemme pakket ind i en voksen
mands alvor. Derudover var der genhør med sange fra Ulige numre især ”Navn i sne” var et af
aftenens højdepunkter. Fortolkningen af Anders Blichfeldts ”Female Voice” og Medinas ”Vi to” –
kendt fra Toppen af Poppen – var nærmest bedre end originalen.
Helt igennem en fantastisk aften.

GUF i samarbejde med Middelfart Kommune
GUF har indgået en aftale med Middelfart Kommune om at medvirke til at skabe positiv
opmærksomhed om Middelfart Kommune, både blandt kommunens indbyggere og også uden for
kommunens grænser.
Det er desuden aftalt, at GUF vil medvirke til, at tilflyttere hurtigt falder til i Middelfart Kommune,
deltager i de kulturelle begivenheder der arrangeres i kommunen, deltager i foreningsaktiviteter og
derved lærer nogle af borgerne i kommunen at kende. Til glæde for tilflytterne, til glæde for
Middelfart Kommune og til glæde for GUF.
Derfor har GUF lavet en ”tilflytterpakke”, som består af:
Et antal medlemskaber af foreningen God Underholdende Folkemusik i et år.
Et antal billetter til foreningens koncerter og til Strib Vinter Festival.
Et antal billetter til spisning i Strib Vinter Festivals Café.
Middelfart Kommunes bosætningskonsulent kan tilbyde tilflyttere til kommunen noget fra denne
”tilflytterpakke”.
Til gengæld for det får God Underholdende Folkemusik 25.000 kr. i 2020.
Det er fjerde år, at foreningen indgår en aftale med Middelfart Kommune og begge parter er meget
tilfredse med samarbejdet. Tilflytterne giver udtryk for, at det er en fantastisk fin gave at få og de
møder glade op til vores koncerter og mange får et prøvemedlemskab af foreningen God
Underholdende Folkemusik. Det er da win-win.

STATENS KUNSTFOND
Bestyrelsen har ansøgt Statens Kunstfond om støtte til Strib Vinter Festival og vores
musikarrangementer i 2020. Statens Kunstfond har fundet vores musikvalg, festival og koncerter så
interessante, at de har givet foreningen 20.000 kr.
Det er vi meget glade for og stolte af, det er trods alt ikke hver dag, at en lille musikforening kommer
på statens budget i form at støtte fra Kunstfonden.
Det er nu andet år i træk, at Kunstfonden støtter God Underholdende Folkemusik.

2020
Forårets koncertprogam :
Torsdag d. 2. april 2020 kl. 20.00 på Kulturøen i Middelfart - Iona Fyfe
Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 20.00 - Barrow
Torsdag d. 28. maj 2020 kl. 20.00 på Kulturøen i Middelfart - Mads Hansens Kapel
Fredag d. 19. juni 2020 kl. 19.30 på Lillebæltsværftet i Middelfart - Jelling Spillemandslaug
Et spændende program som I kan læse mere om på vores hjemmeside.
http://www.guf-strib.dk/

Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer til fest for medlemmer og frivillige ved Vinter
Festivalen. Festen foregår lørdag d. 7.3.2020 kl. 18 på Strib Skole. Tilmelding via hjemmesiden.
Hvis nogen af jer har lyst til at være frivillige 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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