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Verksamhetsberättelse för Laholms Konsertförening 2017-07-01 - 2018-06-30  

  
Laholms Konsertförening startade sommaren 2016 och lämnar nu en verksamhetsberättelse för det andra 

verksamhetsåret 2017-2018. 

 

Skummeslövs Musikdagar 2-9 juli 2017 

 

Vi inledde ett samarbete med Skummeslövs Musikdagar redan 2016 och kunde fördjupa detta samarbete 

under det gångna året. Fem konserter framfördes under veckan. Laholms Konsertförening presenterades i 

programboken på två helsidor. 

 

Konsertprogram 2017/2018  

Den 1 oktober 2017 åkte vi med en 

fullbokad buss till Martin Luthers kyrka  

i Halmstad för att lyssna på Eric Ericsons 

kammarkör.  

Kören uppmärksammade att Sven-

David Sandström fyllde 75 år 2017 och 

blickade både bakåt och framåt genom 

att framföra verk av tonsättare han 

inspirerats av samt verk av elever till 

honom.  

Eric Ericsons Kammarkör grundades 

1945 av Eric Ericson, och har sedan dess 

varit en av Sveriges mest betydelsefulla 

och uppskattade körer. 

Konserten var ett samarrangemang 

mellan Kultur i Halland, Svenska Kyrkan 

i Martin Luthers församling, Halmstads 

Kammarmusikförening och Laholms 

Konsertförening. 



2  

  

 

 

19 oktober 2017 var det dags för Scania Consort på Laholms 

Teater med ”From Sweden with Bach.” Scania Consort är 

Skånes egen ensemble för tidig musik och utgörs av några av 

Nordens främsta barockmusiker. Medverkande var sopranen 

Maria Keohane, violinisten Fredrik From, cellisten Judith-

Maria Blomsterberg och lutenisten Fredrik Bock. 

 

Gamla koraler från Dalarna blandades med de vackraste 

ariorna för sopran, violin och basso continuo. 

 

 

 

Oktoberfesten den 27 oktober 2017 på 

Strandhotellet i Mellbystrand blev 

definitivt årets stolligaste evenemang 

precis som affischerna utlovade. Ett 

fullsatt hus fick uppleva Halland Wiener 

und Bierkapelle och inte minst  heltokiga 

norska duon Polka Björn och Kleine 

Heine. God mat serverades av Andreas 

och hans personal. En och annan öl 

serverades också. 

Evenemanget var ett samarbete mellan 

Kultur i Halland, Strandhotellet och 

Laholms Konsertförening. 

 

1 februari 2018 intog Musica Vitae Laholms Teater med “Fanny 

och Felix” med Malin Broman på violin i spetsen som 

konstnärlig ledare. 
 

På programmet stod musik av Fanny och Felix Mendelssohn 

samt tonsättare i deras närhet i 1800-talets Berlin. Det fanns en 

tid när kvinnors komponerande var en synd. Historien handlar 

om Fanny och Felix Mendelssohn och deras starka syskonkärlek.  

Fanny fick trots sin exceptionella talang få tillfällen att publicera 

sin musik, och då endast i sin brors namn. Jessica Zandén var 

berättare. 
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19 mars 2018 avslutade vi vår andra konsertsäsong med   Olle 

Persson & Mats Jansson med ”Regnet och kärleken”   

 i Osbeckgymnasiets aula. 

 Olle Persson, baryton och Mats Jansson på piano 

presenterade en poetisk fantasi om regnet och kärleken. 

Sånger av Ned Rorem, Tor Aulin, Lille Bror Söderlundh, Jean 

Sibelius, Wilhelm Peterson-Berger och Edvard Grieg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentligt stöd nödvändigt för vår verksamhet 

 

För att en konsertförening ska utvecklas samt kunna behålla en låg nivå på entrébiljetter 

krävs ekonomiskt stöd från kommun och region. Vi berättade i vår första 

verksamhetsberättelse om diskussioner med både tjänstemän och politiker inom 

Laholms kulturverksamhet. Vi har fått fortsatt stöd med 20.000 kr/konsert ”kopplat till 

ett uppdrag att i Laholms kommun arrangera återkommande konserter med 

professionella utövare”.  Avtalet vi träffade med Laholms kommun innebar att vi ska 

arrangera fyra klassiska konserter per år. 

 

Kultur i Halland 

samarbetar med sina 

kollegor i Skåne, 

Blekinge, Kronoberg 

och Kalmar län genom 

att de årligen tar fram 

en konsertkatalog för kammarmusik. Ur denna utbudskatalog 

väljer konsertföreningarna i dessa län vilka artister de vill boka. På 

detta sätt kan artister få sammanhängande bokningar för en 

miniturné och arrangörerna ett kostnadseffektivt arrangemang. Vi 

kan ur denna katalog välja artister/grupper på hög professionell 

nivå med kraftigt subventionerade priser. Kultur i Halland står 

också för reskostnader och ev. hotellkostnader.  

 

Vi är mycket tacksamma för det stöd vi fått under det gångna 

året från Laholms kommun och Kultur i Halland (Region Halland). 

  

 

 

https://issuu.com/musikisyd/docs/issuu_kammarutbud_1819
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Kammarmusikförbundet och Statens Kulturråd   

 

Redan från början har Laholms Konsertförening varit medlem i 

Kammarmusikförbundet med över 100 Kammarmusik-

föreningar som medlemmar över hela landet.  

  

Även under vårt andra verksamhetsår ansökte vi om 

bidrag från Kulturrådet och beviljades 17.000 kr. 

 
 
Programgruppen  

Programgruppen har den viktiga uppgiften att bestämma vilken klassisk repertoar vi ska ha med i 

konsertprogrammet. I början av 2018 träffades programgruppen som består av Gustav Natt och Dag, Bo 

Sterne och Christer Jonsson.   

Efter två möten kom gruppen fram till vilka artister och grupper som skulle bokas för hösten 2018 och 

våren 2019. Resultatet ser ni i Konsertprogrammet 2018-2019.   

Det krävs lång framförhållning vid planering av kommande konserter. Samtidigt är den tidigare nämnda 

utbudskatalogen från Kultur i Halland och deras samarbetspartners ett utomordentligt stöd för oss när vi 

vill boka professionella artister med hög musikalisk kvalité. Det är den bästa kvalitetssäkringen vi kan 

tänka oss.  

  

Medlemsutveckling  

När verksamhetsåret startade 1 juli 2017 var vi 153 medlemmar. 13 medlemmar förnyade inte sitt 

medlemskap. Det blir alltid ett tapp av medlemmar när ett nytt verksamhetsår börjar så det tog ett tag 

innan vi nådde över 150 igen. Vi är därför väldigt stolta över att konstatera att vi var 183 medlemmar den 

30 juni 2018. 

Nedanstående dokument finns tillgängliga på årsmötet: 

Resultat- och balansräkning 2017-07-01-2018-06-30  
Budget 2018-2019                                                                                                                                  
Verksamhetsplan 2018-07-01-2019-06-30 

Slutord från styrelsen  

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack, för allt stöd och glada tillrop, till våra medlemmar, publik, 

Laholms Kommun, Kultur i Halland (Region Halland), våra sponsorer Laholms Sparbank, Maxi 

Mellbystrand, Anders Karlsson Bygg Mellbystrand och sist men inte minst vår suveräna Bokhandeln 

Laholm som ställer upp och säljer våra biljetter.  

Laholm 2018-09-24  

Christer Jonsson     Eva Bohman     Jerker Jacobson     Christer Svensson     Margareta Jonsson  


