Kære medlemmer af GUF
I dette nyhedsbrev kan I bl.a. læse om arrangementer, nye tiltag, gave fra Albani og
generalforsamlingen.

Det er i dag et vejr et solskinsvejr
oh søde vår, så er du atter nær
nu vil jeg glemme rent, at det var vinter
nu vil jeg gå og købe hyacinter
og bringe dem til en som jeg har kær

Selv om vi næsten fornemmer sommeren, er vi dog kun kommet til foråret. Men lad os lige kikke
tilbage i vinterens mørke, hvor vi finder mange lyse stunder set med GUF-øjne. Det største af
lyspunkterne er selvfølgelig Strib Vinter Festival.
Igen i år blev Strib Vinter Festival en musikalsk oplevelse.
Årets program rummede navne som Sko & Torp, Lis Sørensen, Pernille Rosendahl, Teitur og Signe
Svendsen Band, - men også mange udenlandske bands begejstrede publikum.
Ved Strib Vinter Festivalen er cafescenen noget helt specielt. Det er stedet, hvor unge upcoming
musikere og bands får muligheden for at vise, hvad de kan, sammen med mere etablerede navne
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 på Strib skole.

Annoncetegnere
Hvert år leverer frivillige mange gratis arbejdstimer, for at vi kan afvikle Strib Vinter Festival.
Opgaverne er mange og meget forskellige. En del af økonomien bygger på indtægt fra reklamer og
annoncer. GUF mangler 2-3 personer, der vil være med til at tegne annoncer hos byens
forretningsdrivende og virksomheder. Som tak for arbejdet er alle koncerter i GUF gratis.
Er du interesseret, så kontakt vores formand Jørgen Rahbek.

Økonomi
Vi afslutter regnskabsåret 2018/19 med et lille overskud. Det svarer til det budgetterede.
På generalforsamlingen vil Mariane gennemgå regnskabet.

Gave fra Albani Fonden
Albani Fonden har doneret et stort beløb til Foreningen ”God Underholdende Folkemusik – GUF” i
Strib.
Midt i december dumpede der et brev i foreningsformand Jørgen Rahbeks postkasse, som fik sat
gang i smilerynkerne på ham.
”I glædesrusen kontaktede jeg straks vore øvrige bestyrelsesmedlemmer med den strålende nyhed
om at GUF var blevet tildelt 40.000 kr. til indkøb af et nyt og mere tidssvarende lydanlæg til vore
koncerter” beretter Jørgen Rahbek.
En dejlig ekstra julegave og en anerkendelse at få for en lille forening, der vedholdende kæmper for
én af de mindre musikgenrer i dette land.
Bryggeriet Albani har, lige siden foreningen GUF så dagens lys i 1987, hvor Bryggeriet ydede en
uvurderlig støtte i opstartsfasen, altid været Foreningens drikkevaresponsor og trofaste
samarbejdspartner. Det samme gjaldt da Foreningen i 1989 fandt på at arrangere landets første og
stadig eneste Vinterfestival med folkemusik på programmet. – ”Det var aldrig gået uden Albani’s
støtte og opbakning” udtaler Jørgen Rahbek.
På Albani Fondens hjemmeside står at læse:
”Albani Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det
syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen og
sportsklubber, støtte til almene kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt tillige støtte til
humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.”
Vi var stolte over den 22. januar at stå på scenen på Albani’s nye ”Anarkist Restaurant” i Odense og
sammen med et hav af andre bidrag-modtagere og få overdraget den store gavecheck.
Palle Kjellberg, Leo Jensen og Lars Frandsen har nu omsat donationen og der står et nyt anlæg klar til
brug ved koncerten med Laursen.

Tidligere koncerter
D. 6.3.19 kunne Karine Polwart opleves på Kulturøen. Karine Polwart er en fremragende sanger og
tillige en dygtig sangskriver, der skriver vedkommende sange med udgangspunkt i både de store og
små ting i livet - barndommens eventyr, ældre naboer, eroderede kyststrækninger og mødre på flugt.
Hun havde en evne til at sige nok uden at sige for meget, og der var variation i arrangementer. Hun
havde broderen Steven Polwart med på guitar og backingvokal. En gratis koncert, hvor der var
udsolgt.
Jensen/Bugge/Højrup gæstede kulturøen torsdag d. 4.4.19. Der blev fra starten opfordret til dans, da
Kristian Bugge, Mette Kathrine Jensen Stærk og Morten Alfred Høirup gav koncert. Selv om det ikke
blev til dans under koncerten, så kunne musikken få publikum til at spjætte med benene og tromme
med fødderne, i takt til sønderhoninger, polkaer, valse, scottish og reels fra forskellige egne af
landet.
Morten Alfred Høirup sang også et par dejlige viser, som var med til at sørge for et varieret program.
Musikken blev leveret med spilleglæde og god energi, uanset om det var melodier af Evald Thomsen,
menuetter, polonæser, polkaer fra Dansk Vestindien.

Kommende koncerter
Lauersen trio er torsdag den 9. Maj 2019 kl. 20.00 på kulturøen.
LAURSEN er et nyt, originalt indslag på den dansksprogede folk-pop-scene. Den politisk engagerede
og socialt indignerede sanger er ikke uddød. Og de gode fortællingers tid er endnu ikke ovre. –
LAURSEN, en dansk sanger og sangskriver på vej - der det seneste års tid har budt på en række
medrivende koncerter rundt om i landet.
Læs mere om koncerten på hjemmesiden. Koncerten er gratis, men der skal reserveres billetter.
Anders Mikkelsen og Anders Roland på Værftet fredag d. 14.6.19 kl. 19.30
En af de nye traditioner i GUF er koncert på Værftet i Middelfart i samarbejde med Lillenbælt Værftet
Når Anders Mikkelsen og Anders Roland gæster Værftet, er der er lagt op til gode historier, stærke
sange og flotte, musikalske oplevelser. Anders Mikkelsen og Anders Roland kommer fra hver deres
del af Danmark, med hver deres musikalske baggrund, og mødes på midten i et unikt samarbejde,
som har strakt sig over en lang årrække. De to kunstneres vidt forskellige temperamenter forenes i
et fælles udtryk, baseret på sprøde guitarklange, iørefaldende melodier, humor, kontraster og skæve
vinkler. Duoen tiltaler et meget bredt publikum - alle føler sig underholdt, og det kræsne
musikpublikum går ikke forgæves. Mikkelsens lune og hverdagsagtige sange trives fint sammen med
Rolands mere lyriske udtryk. Læs mere om koncerten og bestil billetter på hjemmesiden.
Billetpris: 100 kr.

Generalforsamling
Dato: mandag den 3.6. 2019 kl. 18.30 på Strib skole, Fællesrummet
- Dagsorden følger iflg. vedtægterne
Efter generalforsamlingen byder vi på lidt mad og en lille musikalsk overraskelse.
NB! Af hensyn til bespisning skal tilmelding hertil ske senest d. 27.05.19 til Mariane Jørgensen
mariane2008@live.dk eller 30288980.
Adgang til Generalforsamlingen uden spisning kræver ikke tilmelding.

GUF i samarbejde med Ungdomshuset Walker
Vi har flere gange i GUF talt om, hvordan vi kan få flere unge mennesker til at interessere sig for
folkemusik og komme til vores koncerter. Vi har også ofte undret os over, hvorfor de unge
mennesker ikke kommer og hører den gode folkemusik, som jo ofte er spillet af helt unge
mennesker. Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi kan lave af nye tiltag, som kunne gøre, at vi får et
mere aldersblandet publikum og medlemsskare.
Bestyrelsen har taget kontakt til Ungdomshuset Walker og vi har afholdt et bestyrelsesmøde på
Walker. Vi fik i den forbindelse en rundvisning på stedet. Ungdomshuset består blandt andet af 10
øvelokaler til unge musikere, en café, en koncertsal og en udendørs scene. Ungdomshuset drives af
de unge selv med hjælp fra Ungdomsskolen/Anders Bo Thorsted.
Vi talte med Anders Bo Thorsted om et muligt samarbejde om en koncert og vi har efterfølgende
haft et møde med ham. Det var et meget positivt møde, hvor vi blev enige om rammerne for et
samarbejde.
Vi har besluttet at afholde en koncert på Walker onsdag den 11. september 2019.
Koncerten bliver med Sam Kelly Trio, som er et af Englands varmeste folkemusik navne. Meget
iørefaldende musik af en ung sanger med en fantastisk stemme og nogle meget medrivende sange.

Sam Kelly brød igennem i TV programmet Britains Got Talent og har siden etableret sig som et af de
mest spændende unge engelske folknavne.
Vi tror på, at der kommer mange af de unge fra Walker til koncerten. Vi håber også på, at der
kommer rigtig mange af vores faste ”stamkunder” så vi får en herlig koncertaften på Walker.

Festivaler
Det danske festivallandkort er mangfoldigt:
-

F.EKS

Tag med GUF til Tønder Festival 22-23-24-25 august 2019
GUF - medlemmer har fordele:
• Vi reserverer en god plads til dig • Du er altid i godt selskab • GUF arrangerer og betaler en fælles
middag • Du kan få hjælp, råd og vejledning til gode spillesteder eller spisesteder. Eller info om hvad
by og omegn byder på af seværdigheder • Mulighed for at spille selv eller sammen med andre
GUF’ere
Vil du være med på GUF-campen, så ring til Mona senest 1. august på 23 20 82 50 - eller mail til
lemona@mail.tele.dk Du skal være medlem af GUF for at bo på campen.

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.

