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GUF aflyser og udskyder men håber stadig på musik til foråret!
Som alle andre koncertarrangører ser Foreningen GUF ind i et forår med aflysninger,
ændringer og udskydelser af koncerter.
”Vi tager hele tiden bestik af Corona situationen og ser få uger frem”, siger formand Jørgen
Rahbek, ”men vi håber at tingene normaliseres i løbet af foråret”.
Strib Vinter Festival blev aflyst og indtil nu har GUF måttet udskyde 2 forårskoncerter. Irske
”McGoldrich, McCusker, Doyle” og Skotske ”Other Roads” som begge er udskudt til foråret
2022.
Aktuelt var håbet at kunne afholde koncerten den 10. marts på KulturØen i Middelfart med
vores lokalt bosiddende duo LSMR (Louise Støjberg og Martin Rauff) som afløsere for
”McGoldrich, McCusker, Doyle”, men det er der nu også spændt ben for.
Så nu står Louise og Martin i stedet klar til at afløse ”Other Roads” onsdag den 21. april, hvis
det bliver muligt.
Der åbnes for billetsalget på GUF’s hjemmeside www.guf-strib.dk omkring Påske, og der
sættes i første omgang max. 50 billetter til salg.
Ægteparret Støjberg-Rauff debuterede som duo med pladen ”Appetite for Distraction” i
efteråret 2017. Pladen er drejet i en tradition der hviler på fortælling, og både rummer kik til
amerikansk folkemusik, skandinavisk ditto, og til den rock og blues, de to har haft med sig
siden ungdommen. Udtrykket er akustisk, og defineret af de to musikeres stemmer, sammen
og hver for sig - noget der var medvirkende årsag til at Louise Støjberg modtog en Danish
Music Award som Årets Folk Sanger i 2017.
Senere på foråret, nærmere bestemt torsdag den 20 maj, bliver det den finske sanger,
sangskriver og multi-instrumentalist Mirja Klippel og hendes faste makker, danske Alex
Jønsson, der skal fylde Middelfartsalen på KulturØen.
Med en stor stemme, et inderligt klang univers og en sans for at skrive sange, der forbinder
dybt personlige erfaringer med billeder fra den nordiske natur, har Mirja Klippel markeret sig
som et særligt talent på den alternative folk-scene.
Hendes debut-EP fra 2016 ”Lift Your Lion”, indbragte den københavner-baserede musiker en
Danish Music Award Folk som årets sangskriver.
Siden har hun turneret flittigt i både Europa, Rusland og Nordatlanten, og med sit seneste
album, ”Slow Coming Alive”, føjer hun atter nye nuancer til sin alternative og poetiske folk og
fortsætter med at udvide dybderne og højderne i sin sangskrivning.
Sammen med Alex Jønsson drager hun publikum ind i et organisk og atmosfærisk univers af rå
og vilde landskaber.
Alle koncerter på KulturØen i Middelfart arrangeres af GUF i samarbejde med Middelfart
Bibliotek.
Fredag den 18. juni håber GUF at kunne afholde sidste sommers udskudte koncert med Jelling
Spillemandslaug.
Denne koncert arrangeres i samarbejde med Lillebæltværftets Venneforening og den ventes at
tiltrække fuldt hus.
Jelling Spillemandslaug blev dannet i 1983 og tæller 13 spillemænd m/k. Laugets repertoire
består hovedsageligt af dansk spillemandsmusik, dvs. folkelig dansemusik fra perioden 1750 –
1900. Desuden spiller lauget en del skandinavisk folkemusik.
Der er kort sagt garanti for en festlig og folkelig aften på Lillebæltværftet i Middelfart.
Billetter til GUF’s koncerter kan som vanligt erhverves på foreningens hjemmeside www.gufstrib.dk, hvor man løbende bør holde sig ajour og læse mere om kunstnerne.

