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Kære medlem af GUF     
 
På smukkeste vis afsluttede GUF 2016 med en julekoncert i Strib kirke. 
Svøbsk og Lunau & Sund flettede på forunderligste vis de gamle julesalmer sammen og forenede 
dem i et både traditionelt og moderne udtryk. Det fik salmerne til at blomstre i en stemningsfuld 
buket af glæde, varme, højtidelighed og fest, og vi sad alle med smil på læben og varme i hjertet med 
tanke til barndommens jul. 
 
Efteråret har budt på mange gode musikalske oplevelser: 
I november gæstede Ashton Lane trio og Vicki Genfan kulturøen. De spillede folkpop med et 
moderne twist, stilsikker og original musik, ørehængere som man kun kunne blive glad af at høre på. 
Sangerinden Esther O’Connor var i forgrunden med sin fantastiske stemme. 
Samme aften oplevede vi den formidable amerikanske guitarist og singer/songwriter Vicki Genfan, 
hvor hun gav et velspillet miks af folk, pop og soul 
 
I oktober havde vi to koncerter: 
Johnny Madsen fyldte Multisalen på Vestre skole og gav en brag af en koncert. 
Sammen med guitaristen Knud Møller og percussionisten Henrik From serverede Johnny Madsen.  
højdepunkter af skæve øjeblikke i de neddroslede, men alligevel højtflyvende akustiske versioner af 
Madsens sange. Samtidig blev der mulighed for på klods hold at opleve Knud Møllers indfølte 
bluesguitar. Kompetent og beskedent eksekverede ’sideman’ Møller rollen som leadguitarist 
Madsen delte ud af sine knivskarpe betragtninger af, hvordan vi som mennesker gebærder os i 
hinandens selskab, og Møller og From måtte lægge skuldre til Madsens mange kammeratlige 
drillerier. 
Der er noget befriende ved, at Johnny Madsen aldrig har været moderne. Uanset hvordan tiderne 
skifter og smagen ændrer sig, har Johnny Madsen altid været sig selv. Det er oven i købet ligegyldigt, 
hvad man mener om musikken. Man kan bare konstatere, at det virker. Det swinger simpelthen. Fra 
start til slut. 
 



Sheesham, Lotus og Son leverede en velspillet koncert, hvor der var fokus på folksongs, ragtime og 
fiddle-tunes i bedste oldtime-stil, og der blev spillet på forskellige hjemmebyggede instrumenter, 
violin, banjo og jødeharpe. 
 
I september var Peter Abrahamsen på programmet. 
I samarbejde med Fænøsund Marina havde GUF arrangeret en efterårskoncert, hvor Peter 
Abrahamsen, Ditte Fromseier og Sigurd Hockings førte os ind i Jeppe Aakjærs univers. 
I en fyldt sal blev der først serveret en fin efterårsmenu, skønt sommeren stadig sendte varme til os. 
I løbet af aftenen sang Peter Abrahamsen kendte og mindre kendte tekster, akkompagneret på 
udvalgte steder af et stærkt hold musikere, krydret med fortællinger om, hvordan nogle af 
melodierne var blevet til. 
 

2017 
Så skal blikket rettes fremad, hvor GUF er klar til en ny sæson med mange gode musiske oplevelser. 
 
Først står Strib Vinter Festival for døren. Der er på nuværende tidspunkt godt gang i billetsalget, så 
har du ikke fået købt billet, så er det nu! 
 
En fin beskrivelse af Vinterfestivalen findes i forordet i dette års programhæfte skrevet af Nils 
Thorlund: 
”Man skal være forsigtig med beskrivelser og sammenligninger af musikkens genrer, men 
programmet i Strib med rødder i folkemusikken fremmer i hvert fald den indre varme – og ind 
imellem også den ydre. Folkemusikken fungerer godt i vinterkulden. Nåh ja, folkemusikken fungerer 
ifølge alle erfaringer godt til alle årstiden og i de fleste sammenhænge, men alligevel… 
Musikprogrammet er på alle måder bredt. Fra den mere traditionelle og ud hvor nogle vil have det 
svært ved betegnelsen folkemusik. Det er fint. Bredden har tillige en anden dimension. Fra 
varmhjertede amatører til professionelle fra øverste lag. Det er også fint. Vækstlaget kan nydes i 
afslappet positur, de kendte sange kan genhøres til et godt glas, og sublime stunder kan indtages 
med skærpede sanser – og det hele kan give gode oplevelser. Det er bestemt også fint. 
Det blev engang sagt at folkemusik ikke er en genre, men en samværsform. Strib Vinter Festival er et 
lunt musikalsk møde mellem mennesker.” 
 
På Festivalen`s hjemmeside kan du se det fine og alsidige program for Vinterfestivalen 2017 
http://www.strib-vinterfestival.dk/  
 
 

Forårets GUF koncertprogram byder på: 
 

Tirsdag d. 21. marts kl. 20.00 på Kulturøen 
I samarbejde med Middelfart Bibliotek 
 
VELDREJET BLUES MED GARVEDE MESTRE 

Theessink & Møller 
Læs mere om koncerten og køb billetter her 
 
Billetpriser: 
Medlemmer:             120 kr. 
Ikke-medlemmer:    180 kr. 
Børn (12-18 år):           60 kr. 

http://www.strib-vinterfestival.dk/
http://www.guf-strib.dk/koncert2a.html


Torsdag d. 20. april kl. 20.00 på Kulturøen 
I samarbejde med Middelfart Bibliotek 
 

Phønix 
Et af Danmarks førende og mest erfarne folkbands.  
Deres helt specielle lyd har rødder i den danske og skandinaviske sang- og musiktradition. 
Læs mere om koncerten 
 

Billetpriser: 

Ikke-medlemmer:  120,00 kr. 

Medlemmer:            60,00 kr. 

Børn:                       40,00 kr. 

 

 

Torsdag d. 18. maj kl. 20.00 på Kulturøen 
I samarbejde med Middelfart Bibliotek 
 

Benny Holst Trio 
Med dybe rødder i dansk sangtradition leverer Benny den gode historie og må regnes med når 

kongerækken af danske sangskrivere skal opstilles. 
 
Læs mere om koncerten 

Billetpriser: 

Ikke-medlemmer:     160,00 kr. 

Medlemmer:               80,00 kr. 

Børn:                          60,00 kr. 

 
 

Vi gentager succesen fra sidste år og arrangerer en fest for medlemmer og medhjælpere ved 

Vinterfestivalen. Festen foregår lørdag d. 4. marts 2017 kl. 18 i Strib forsamlingshus. 

Tilmelding via hjemmesiden.  

 

Irene Mørk har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen ved næste generalforsamling. Hvis 

nogen af jer har lyst til at være aktiv i GUFs bestyrelse, er I meget velkommen til at henvende jer til 

formanden. Vi søger også yngre kræfter som medhjælpere til vores koncerter? 

 

 

Følg med i foreningens aktiviteter på www.guf-strib.dk  eller www.facebook.com/guf.strib . 

 

Glædelig jul og godt nytår til jer alle. 

Med dette ønske vil vi gerne sige tak for året der gik. Vi glæder os til at se jer igen næste år til nogle 

hyggelige timer med god musik. 

 

GUF 

 
 

 

http://www.guf-strib.dk/koncert1.html
http://www.guf-strib.dk/koncert2.html

