Nyhedsbrev
Kære medlemmer af GUF

Nu er dagen fuld af sang,
og nu er viben kommen,
bekkasinen natten lang
håndterer elskovstrommen.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.

Vi glædes over, at Strib Vinter Festival igen i år blev en musikalsk oplevelse og publikums succes.
Det er muligt at se alle de fantastiske stemningsbilleder fra Festivalen på hjemmesiden www.stribvinterfestival.dk.
Formanden for Skagen Festival Lis Jensen sagde i sin åbningstale om Strib Vinter Festival: ”Et
overflødighedshorn af musik, alle er en del af festen, som både er en sanselig og intens oplevelse, og
både tanker og følelser får frit spil, når musikken, teksterne og fortællinger om sangene kan
bearbejdes. Det giver fællesskab med de mange spændende koncerter, så der er dækket op til en
rigtig god fest”. Det fik hun så sandelig ret i, alt lykkedes - godt hjulpet på vej af de mange frivillige
medhjælpere.
Har I lyst til at give en hånd med ved festivalen? Næste år mangler vi bl.a. en funktionsleder til cafeen,
hvor du, i fællesskab med resten af holdet, holder den værste sult væk fra festivaldeltagerne.
Traditionen tro var der kort efter festivalen fest for medhjælperne og medlemmerne denne gang på
Strib Skole, hvor den gode stemning fra festivalen også var at finde.

Økonomi
Vi afsluttede regnskabsåret 2017/18 med et overskud på 115.821 kr. fordelt med 39.577 kr. fra GUF og
76.243 kr. fra Festivalen. Et superflot resultat og så har vi endda købt gode arbejdsveste til
medhjælperne til festivalen. Resultatet giver muligheder for fortsat at afholde spændende
koncerter, hvor der også bliver plads til gratis koncerter.
Så økonomien er sund og god - hør mere på generalforsamlingen 7. juni 2018.

Tidligere koncerter
Den 15. marts 2018 kunne Trille Band med Mette Marckmann, Ole Fick, Øyvind Ougaard og Mads
Vinding opleves på KulturØen. Koncerten bestod af et repertoire af Trilles bedste sange. En koncert
hvor man kunne få lov til at synge med, og mindes og glædes over noget musik. Men uden at være
den rene nostalgi. For når man i dag lytter til Trilles musik, træder den lyriske kvalitet tydeligere frem,
og det viser sig, at sangene ikke bare er et udtryk for tidsånden den gang, men stadig har noget på
hjertet, noget der taler ind i nutiden.

Midt i april havde vi besøg af Barluath på kulturØen. Sangerinden Ainsley Hamill, der med sin
udstråling og fantastiske stemme havde godt fat i publikum, sammen med de fire øvrige
bandmedlemmer, der med en velafvejet og vekslende instrumentering dannede et storslået
lydbillede og viste, hvor fremragende musiker, de er.

Kommende koncerter
Torsdag d. 17. maj kl. 20.00 på KulturØen kan Fionia Stringband opleves, der leverer rustik og livlig
folkemusik. Se omtale på GUF`s hjemmeside. Koncerten er gratis, men husk at reservere billetter.

Fredag d. 22. juni kl. 19.30 på Lillebæltsværftet i Middelfart har vi i samarbejde med
Lillebæltsværftets Venner en koncert med Shamrock, der leverer Irsk Folkemusik og Sange. Fra
smukke ballader, rå og rustne pub sange, til glade fod-tappende syng-med sange, som vi alle kender.
Læs mere om koncerten på hjemmesiden.

Generalforsamling
Inden Foreningen går på sommerferie afholdes generalforsamlingen.
Dato: den 7. juni 2018 kl. 19.00. - Dagsorden i følge vedtægterne.
Sted: Strib Skole, Fællesrummet
Efter generalforsamlingen byder vi på lidt mad og en musikalsk overraskelse.
NB! Af hensyn til bespisning skal tilmelding hertil ske senest d. 31. maj 2018 til Mariane Jørgensen
mariane2008@live.dk
Adgang til generalforsamlingen uden spisning kræver ikke tilmelding.

Festivaler

Se vedhæftede invitation fra GUF

Festlig Fredag
GUF har i lighed med sidste år involveret sig i det store arrangement, Festlig Fredag, som finder sted i
hele Middelfart by fredag den 31. august 2018.
Vi har sagt ja til at stå for de koncerter, der finder sted i Byrådssalen på Middelfart Rådhus.
Der vil være 5 koncerter i tidsrummet fra klokken 16.00 til 21.00. Koncerterne spænder meget vidt,
lige fra gambiansk verdensmusik til skandinavisk folkemusik.
Vi har endvidere tilbudt at hjælpe til med opsyn på Rådhuset, hvor der vil være mange forskellige
arrangementer, blandt andet tango, folkedans, strikkecafé, kunstudstilling og meget mere.
Vi har brug for medhjælpere til opgaverne med at være kontrollører, holde opsyn, praktiske opgaver
m.m. Du får selvfølgelig lidt forplejning.
Hvis du har lyst til at give en hånd med fredag den 31. august mellem klokken 15.00 og 21.00 eller et
par timer, så kontakt Heine Kristensen på mail: kristensen.heine@gmail.com.

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.

Med ønsket om en god sommer
Bestyrelsen i GUF

