Kære medlemmer af GUF

Første måned i efteråret og dermed begynder en ny sæson i GUF – og glæd jer!

Program i efteråret
Den danske sommer har emmet af musik på alverdens festivaler med danske og udenlandske kunstnere i
alle genre, hvor nye navne har begejstret en, og kendte navne givet en glæden ved at høre et nummer
igen.
Også på TV finder man mange musikprogrammer, og lige nu kan man følge ”Toppen af poppen” søndag
aften. Her er det især Carl Emil Petersen vi sætter fokus på, da han skal optræde til GUF koncert på
Vestre Skole d. 5.10.19 kl. 20.
I seks år var den danske sangskriver og sanger Carl Emil Petersen en del af rockbandet Ulige Numre. Og
efter bandet gik i opløsning i 2017, er han som solist udkommet med debutalbummet 'Natradio', der
blandt andet indeholder nummeret 'Liv før døden'. Han har dog ikke noget imod at blive identificeret med
bandet, der stadig er en stor del af hans musikalske dna. I 2018 turnerede han rundt til et hav af udsolgte
koncerter, hvilket han nu gentager i efteråret 2019
https://www.youtube.com/watch?v=xu1hP3oZBQ&list=RDEMH1twa8IO6ojKNzRwp5XlPg&start_radio=1

Inden koncerten med Carl Emil skal GUF afprøve et nyt spillested – Walker – i samarbejde med
Ungdomsskolen. Vi glæder os meget til koncerten og håber, at I som medlemmer har lyst til at bakke
projektet op.

Det sker onsdag d. 11.9.19. kl. 20 med Sam Kelly Trio - unge britiske folkemusikere, der har taget folkverdenen med storm siden deres debut-EP fra 2013, ’Your Way Home’. To år efter udsendte Sam Kelly
med sit band pladen ’The Lost Boys’ til store anmelderroser, og han modtog priser som spirende
folkemusiker ved Radio 2 Folk Award. Med sig har han to af de talentfulde musikere fra sit ’Lost Boys’band, og sangerens charmerende og spilleglade performance gør det tydeligt, hvorfor han i øjeblikket er et
af Storbritanniens varmeste folk-navne.
http://www.samkelly.org/videos.php

Sidste koncert i efteråret er Song for Iris er torsdag d. 14.11.19 på kulturøen.
Songs for Iris har lagt nogle meget charmerende videoer på Youtube. De bør absolut ses, og de lyser af en
spilleglæde, optimisme og iderigdom, der ikke hæmmes af de ofte alvorlige tekster. Genren er kaldt folk-

pop-country.
Omtale af koncerterne kan læses på GUF`s hjemmeside, der i øvrigt har fået en ansigtsløftning, så den
fremstår i et moderne udtryk. http://www.guf-strib.dk/

Festlig fredag i Middelfart
God Underholdende Folkemusik deltog for tredje år i træk i arrangementet Festlig Fredag i Middelfart.
Mange energiske GUF folk stod for planlægningen og afviklingen af en række koncerter og
arrangementer i Byrådssalen og på Middelfart Rådhus og de stod også for at holde ”ro og orden” på
Rådhuset under hele arrangementet.
Vi havde desuden Bodil og Inger til at gå rundt i hele byen med reklamemateriale for GUF og vores
koncerter i efteråret.
Vi startede med at stille lydanlæg op i Byrådssalen torsdag aften, så alt kunne stå klart til fredag.
Fredag eftermiddag rykkede vi så 16 GUF folk ind på Rådhus og Byrådssal for at komme i gang med
afviklingen af festlighederne. Vi lagde ud med, at Middelfart Amatør teater sang et fint udvalg af deres
sange fra årets revy. Herefter var der klaverspil, sang og musik fra talenteleverne fra Middelfart
Musikskole. Tre af pigerne fra Musikskolen spillede sekshændigt et par meget svære numre på flygel.
Først på aftenen lagde vi ud med fællessang om klima og vejr. Hans Henrik Skieller spillede og vi sang
med på ”Du danske sommer jeg elsker dig”, ”Vi vil plante et træ”, ”septembers himmel er så blå” og
mange flere skønne sange.
The Raggedy Anns rundede aftenen af med en forrygende koncert, hvor de virkelig havde publikum med
– det var så flot og energisk af de fem unge mennesker.
På Rådhuset optrådte desuden tangodansere, balletbørn fra Den kongelige Balletskole, Krop Dance Group
og mange flere. På Rådhuset var der desuden inviteret indenfor til meditation, yoga, krop og velvære,
akupunktur m.m.
Alle arrangementer og koncerter var gratis, så ”God Underholdende Folkemusik” blev den dag til ”Gratis
Underholdende Fredag”.

Bestyrelsens arbejde
Efter generalforsamlingen d. 3. Juni 2019 konstituerede bestyrelsen sig – hvor alle fortsætter med deres
hidtidige opgaver.
Jørgen er formand og har det overordnede ansvar for foreningen. Han er bl.a. musikansvarlig og står for
musikbooking, foruden pressemeddelelser og annoncering.
Svend er næstformand og er bl.a. lageransvarlig og står for indkøb.
Mariane er kasserer og arbejder bl.a. med vores budgetter, årsregnskaber, arrangementsregnskaber og
billetsalg.
Bente har kontakten til frivillige og står for sikkerhed og beredskab, herunder kontakt til
brandmyndigheder.
Palles opgaver er bl.a. transport af materiel, ansvar for montagehold, skiltning, plakatophængning og
forsikringsansvarlig.
Birte står for praktiske opgaver i forbindelse med koncerter, reservationer, nyhedsbreve og information.
Heine er ordstyrer på bestyrelsesmøder, står bl.a. for markedsføring/PR, eventaftaler, ansøgninger til
fonde og pressekontakt.
Erik er referent ved bestyrelsesmøder, og har bl.a. ansvaret for bevillinger, PR på facebook og med i
musikudvalget.
Finn er kontrolansvarlig ved koncerter og står for scenelys og el.
I efteråret har bestyrelsen en arbejdsweekend, hvor vi bl.a. gennemgår evalueringspunkter fra Strib Vinter
Festival, for hele tiden at optimere og forbedre festivalen for både gæster og de frivillige.

Strib Vinter Festival
Køb partoutkort til Strib vinter festival 2020 nu!
De 250 partoutbilletter med rabat til 695 kr. er allerede væk, men salget fortsætter til normalpris 775 kr.
Salget af enkeltbilletter starter fredag den 29. november.

Allerede nu kan I også godt sætte kryds i kalenderen d. 7. marts 2020, hvor vi holder fest for vores
medlemmer og frivillige ved festivalen. Har du ikke prøvet at deltage, må det være i 2020, du skal til
fest☺. Fællesskab, dejligt mad og god dansemusik er kendetegnede for festen.

GUF på Tønder Festival.
Endnu en gang var en gruppe GUF medlemmer til festival i Tønder. Tønder Festival er fyldt med varme,
atmosfære, hygge, herlige gensyn af gamle bekendte og først og fremmest en perlerække af gode
musikoplevelser.
Dejligt genhør med musikere, som vi har haft glæde af i Strib gennem årene som Savage Rose,
Folkeklubben, Jonah Blacksmith, Jakob Dinesen, FolkBaltica og ikke mindst ved Niels Hausgaards 75 års
fødselsdagskoncert var der herlige indslag med Allan Olsen, Ian McCalmann, Signe Svendsen og
Christian Alvad.
Men også nogle af de navne, som er på plakaten til den kommende Strib Vinter Festival havde fundet vej
til Tønder. Tidelines leverede en flot koncert på Open Air scenen foran et stort publikum i sommersolen.
Forsanger Robert Robertsons flotte klare stemme vil helt sikkert også give varme til februar i Strib. Claus
Hempler var hentet ind efter et afbud, og han kan ikke kun gøre det godt i Toppen af Poppen. Når han står
på scenen giver han en nærværende koncert med gode tekster og dygtige musikere bag sig. Fromseier
Hockings var på Folk Spot scenen og absolut værd at få et genhør med på vores festival.
Men Tønder Festival vrimler også med nye og mere ukendte navne, som helt sikkert kan give os
inspiration til kommende festivaler. Programmet til Strib Vinter Festival i 2020 er på plads – og med
mange glade festivaldeltagere i Tønder lover det godt for gode dage i Strib til februar.
Mariane fortæller:” Det er dejligt, at der er sørget for plads på Campingområdet, uanset hvornår man
ankommer. Og godt at møde andre - nye som gamle - GUF’ere. Det fantastiske vejr gjorde det meget let
at arrangere fællesspisning ved at sætte borde sammen og hente god mad i en af de mange boder på
pladsen.
Der blev spist, hygget og snakket både om musikken og meget andet. Vi gentager camp’en næste år og
der er plads til flere.”

Tur til Irland
Som tidligere nævnt arrangeres der en tur til Irland 10. maj – 21. maj 2020 i samarbejde med Riis Rejser.
På vores hjemmeside kan I læse om rejsen og der er stadig ledige pladser.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i GUF
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 facebookvenner, er du samtidig med til at gøre endnu flere opmærksom på alt det, der sker i GUF.

