Kære medlemmer af GUF

Kom, maj, du søde, milde!
Gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.

Først et lille tilbageblik på programmet i GUF i denne vinter og tidlige forår.
Igen i år blev Strib Vinter Festival en stor musikalsk oplevelse.
Det er muligt at se alle de fantastiske stemningsbilleder fra Festivalen på hjemmesiden www.stribvinterfestival.dk.
Den gode stemning fra festivalen var også at finde til medhjælper- og medlemsfesten i Strib
Forsamlingshus.

Økonomi
Vi afsluttede regnskabsåret 2015-16 med et godt resultat. Plus 68.000,- kr.
Det gav plads til en tiltrængt fornyelse af skjorter og T-shirts til Vinterfestivalens mange hjælpere.

Det beløb sig til 83.750,- kr. Denne udgift gik jo på dette års regnskab, som derfor lander på et
underskud på 49.860,- kr. Men så har vi også tøj til de næste mange år.
Alt i alt et godt resultat - især fordi koncerterne med Johnny Madsen og Hans Theessink & Knud
Møller gav gode overskud. Så blev der også plads til gratiskoncerter, som jo i sagens natur giver
underskud.
Men økonomien er sund og god - hør mere på generalforsamlingen 29. maj.

Tidligere koncerter
D. 21.3.17 kunne Hans Theessink og Knud Møller opleves på Kulturøen. Gedigen blues i verdensklasse.
Var man til velspillet blues og ekvilibristiske guitarsoloer, så var man til ”Theessink & Møller.” Hver
for sig var de kapaciteter i genren. Sammen var de en feinschmeckeroplevelse, der gav både
gåsehud og smil på læben.
Efter denne fantastiske og udsolgte koncert , gentog succesen sig den 20. april, hvor det var Phønix
der stod på scenen på KulturØen. Godt nok var entreen gratis, men alligevel er det flot at vi kan
samle 150 mennesker 2 gange med en måneds mellemrum.
Phønix har eksisteret i sin nuværende form i ca. 12 år, men bandet blev grundlagt helt tilbage i 1990.
De er et af Danmarks førende og mest erfarne folkbands.
Deres helt specielle lyd har rødder i den danske og skandinaviske sang- og musiktradition, og de
levede fuldt ud op til forventningerne med deres helt unikke sound med basklarinetten og den
"almindelige" klarinet i forgrunden, sammen med Karen Moses glasklare og smukke sangstemme.
Nu vil det så vise sig om Benny Holst kan gør Theessink/Møller og Phønix kunsten efter og sælge lige
så mange billetter.

Koncerten med Benny Holst Trio er torsdag den 18. maj kl. 20.00 på Kulturøen.
Benny Holst har de seneste år udgivet to meget succesfulde og anmelderroste albums: ”Himlen må
vente” og ”Sepiadage”. Med dybe rødder i dansk sangtradition leverer Benny den gode historie og
han må regnes med, når kongerækken af danske sangskrivere skal opstilles.
Med sig live har Benny:
• Martin Andersen - med sin elektriske violin i særegen klasse lægger Martin Andersen i høj grad
en iørefaldende stil i orkestret.
• Jacob Rathje - er guitarist og sanger. Han hører til den nye generation af roots-musikere.
Blues, folk og country er hovedingredienserne i Rathjes guitarspil.
Billetpris:
Ikke-medlemmer: 160,00 kr.
Medlemmer:
80,00 kr.
Børn:
80,00 kr.
Som altid købes billetterne på guf-strib.dk.

Generalforsamling
Inden foreningen går på sommerferie afholdes den årlige generalforsamling.
Dato: mandag den 29. maj 2017 kl. 19.00. - Dagsorden i følge vedtægterne.
Sted: Strib Skole, Fællesrummet
Efter generalforsamlingen byder vi på lidt mad og en lille musikalsk overraskelse.
NB! Af hensyn til bespisning skal tilmelding hertil ske senest d. 22.05.17 til Mariane Jørgensen
mariane2008@live.dk
Adgang til Generalforsamlingen uden spisning kræver ikke tilmelding.

Festivaler
Det danske festivallandkort er mangfoldigt:
-

F.EKS

-

OG

Tønder Festivalen afvikles i dagene 24. til 27. august 2017. Har du som medlem af GUF lyst til at
deltage i ”GUF-Campen”, giver foreningen et tilskud på ca. 100 kr. pr deltager. Tilmelding senest 1.
august til Mona Høj Jensen, lemona@mail.tele.dk.
For uddybende detaljer anbefales det løbende at holde øje med www.guf-strib.dk eller www.tf.dk.

Officiel indvielse af Nytorv
Bestyrelsen har sagt ja til at medvirke ved den officielle indvielse af Nytorv og det nye rådhus i
Middelfart.
Indvielsen skal finde sted fredag den 1. september, hvor der ligeledes holdes "festlig fredag" i
Middelfart by.
Arrangementet kommer til at foregå på den måde, at mange af de foreninger der findes i Middelfart
Kommune bidrager med aktiviteter, events, musik, optræden m.m. i en bred vifte af begivenheder,
der kommer til at foregå fredag eftermiddag og aften.
Der bliver en række optrædender fra en stor scene på Nytorv, og der sluttes af med en stor koncert
klokken 21.15
Der bliver ligeledes en del arrangementer i det nye rådhus: dans, strik, sang, kunstudstillinger,
rundvisninger m.m.
Og så bliver der afholdt en del koncerter i den nye byrådssal frem til klokken 21.00.
Der bliver opstillet boder med mad og drikke fra de lokale forretninger og producenter.
Vi skal stå for afviklingen af det, der kommer til at foregå i det nye rådhus og byrådssalen.
Til det skal vi bruge nogle frivillige, som kan gå vagt, være behjælpelig med opstilling til koncerterne,
give en hånd med m.m.
Hvis du er interesseret i at give en hånd med i et par timer eller måske flere skal du henvende dig til
bestyrelsesmedlem Heine Kristensen, kristensen.heine@gmail.com, telefon 21463656

PS: Husk, at du ved at ”like” os på www.facebook.com/guf.strib får mulighed for løbende at følge
med i vores aktiviteter gennem aktuelle foromtaler, billeder mm. Deler du vores opslag med dine
facebook-venner, er du samtidig med til at gøre endnu flere opmærksom på alt det, der sker i GUF.

