Kære medlemmer af GUF

Go' nu nat
men gå nu ikke bort.
Vi har livet for os, selvom det er kort.
Vi skal dele tykt og tyndt.
Bare se at få begyndt vi er her ikke kun til pynt!
Go' nu nat
og gå nu lige hjem.
Til minde om Benny Andersen

En dejlig sommer er ved at nærme sig efteråret, og det betyder at bestyrelsen trækker i arbejdstøjet,
klar til at tage fat i nye og spændende opgaver i GUF. Kikker jeg på dagsordenen for det kommende
bestyrelsesmøde, afspejler det på mange måder det næste års arbejde i GUF:
• Festlig fredag
• Efterårets koncerter
• Økonomi
• Evaluering af Vinter festivalen
• Planlægning af Vinterfestivalen 2019
• Vinter festival partoutbilletter

Festlig fredag i Middelfart
GUF har igen i år valgt at bidrage til Trekantområdets Festuge, den sidste uge i august, ved at stå
for afviklingen af en hel perlerække af koncerter i Byrådssalen fredag den 31. august.
Koncerterne begynder klokken 16 og varer til klokken 20 og der er gratis adgang.

Program:
• Basiru åbner dagen i Byrådssalen med bløde vestafrikanske toner og verdensmusik.
• I timen fra 17 til 18 er der koncert med musikskolens talentelever.
• Pianist og foredragsholder Hans-Henrik Skieller guider os igennem en kavalkade af
evergreens som ”To lys på et bord” og Anne Linnets ”smuk og dejlig”
• 18.30 synger koret Nordstemt rå folkeviser, dragende salmer og fængende pop. Nordstemt er
et kor bestående af 12 kvindelige sangere fra Danmark og Færøerne.
• Aftenens sidste koncerter er lagt i hænderne på Vingefang og Huldrelokk
Vingefang har med udgangspunkt i deres stemmer skabt et repertoire, der spænder fra nordiske
klange, over franske viser til brasilianske rytmer.
Huldrelokk er en skandinavisk folk trio, som har turneret i Tyskland, Norge, Sverige, Østrig og
Danmark. Deres musik består af traditionel folkemusik og ballader/viser fra Sverige, Norge og
Danmark. Trioen har udmærket sig ved deres trestemmige sang, deres ekvilibrisme og deres power
på scenen.

Om lidt slår GUF dørene op for en ny sæson.
Torsdag d. 20. september kl. 20.00
D.U.K (gratis koncert, men husk at bestille biletter)
Lørdag d. 10. november kl. 20.00
POUL KREBS SOLO
Torsdag d. 22. november kl. 20.00
Talisk
Du kan læse om koncerterne på www.guf-strib.dk , hvor der også kan købes billetter.

Partoutkort til Strib Vinter Festival
Om ganske kort tid åbnes for salg af partoutkort til vores egen Strib Vinter Festival.
Salget af partoutbilletter til kampagnepris 695 kr. + gebyr, starter lørdag den 1. september og løber
til onsdag den 31. oktober (eller når alle 250 er solgt). Billetterne kan købes på hjemmesiden
www.strib-vinterfestival.dk
D. 23. november åbnes for salg af billetter - også til enkeltkoncerter.
Et særdeles spændende program der rammer bredt med kunstnere fra både ind- og udland.

Arbejdet bag en festival involverer rigtig mange frivillige mennesker på forskellige tidspunkter. Lige
nu er et hold i gang med at tegne annoncer til festivalfolderen, hvilket bidrager til den samlede
økonomi. Vi har brug for sponsorer, for at kunne udbyde et alsidigt og spændende musikprogram, så
har du selv mulighed for at bidrage eller kender nogen, der kan, så kontakt vores formand Jørgen
Rahbek.
Måske kan du overveje at blive frivillig til vinterfestivalen. Vi ville ikke kunne gennemføre et
arrangement af denne størrelse uden en kæmpeindsats fra frivillige. Som frivillig indgår du i et
fællesskab af engagerede mennesker, der arbejder på at få arrangementet til at blive en succes.
Du får bestemt også noget ud af det selv:
• Du er med til at skabe en god oplevelse for gæsterne
• Du er med i et fællesskab, der får tingene til at ske
• Du lærer nye mennesker at kende
• Du lærer måske nye ting
• Du er tæt på musik hele dagen
• Du gør en kæmpe forskel for, at arrangementet bliver en succes.

Generalforsamling
7. juni havde GUF generalforsamling på Strib skole. Formanden så tilbage på året der gik, og kunne
konstatere, at både musikalsk og økonomisk havde det været et godt år, hvor der havde været stor
publikumstilslutning til arrangementerne. Dette kan også læses ud af regnskabet.

Hovedtal fra regnskab 2018
Årets resultat blev et overskud på 115.821 kr. fordelt på 76.243 kr. til Strib Vinterfestival og 39.577 kr.
til foreningen GUF.
Det gode resultat skyldes både overskud på årets enkeltkoncerter – især Tørfisk og Jacob Dinesen –
og på Strib Vinterfestival.
Billetsalget til SVF var på 665.665 kr. mod 556.127 kr. i 2017 og indtægterne fra salgsstederne var på
454.802 kr. mod 379.922 kr. i 2017.
Med det gode salg blev der plads til nogle tiltrængte anskaffelser, blandt andet for 62.075 kr.
arbejdsveste til vores mange hjælpere.
Der var genvalg til bestyrelsen.
Aftenen sluttede med mad og et fint musikalsk indslag af Palle Kjellberg, der sang egne sange
akkompagneret af Torben Lundberg.
Fjelsted Folk Festival
Tre af Strib Vinterfestivals medhjælpere tog initiativ til en ny folkemusikfestival på Fjelsted Fælled og
søgte GUF om et tilskud. Da festivalen ligger indenfor GUFs formål, bevilgede bestyrelsen 4.000 kr. i
starthjælp.
Festivalen fandt sted 10.-12. august. Otte bands optrådte, og derudover var der god plads til jam.
Målet på 140 deltagere blev nået, og festivalen gav et lille overskud, så der skulle være mulighed for
gentagelse i 2019.
Tønder
Tønder Festivalen i den forgangne uge og weekend gik fint med deltagelse af en halv snes GUF
medlemmer + det løse. Traditionen tro var det til dels paraply- og gummistøvlevejr blandet med
solskin, men Campingpladsen var fin i år uden pløre.
Vores "Musikarrangører" Erik Busk og Jørgen Rahbek havde nogle travle dage og fik en masse gode
kontakter i hus som mulige Vinterfestival- og GUF kunstnere i den kommende tid.

Facebook:
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.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i GUF

