Verksamhetsberättelse för Laholms Konsertförening
2018-07-01 - 2019-06-30
Laholms Konsertförening startade sommaren 2016 och lämnar nu en
verksamhetsberättelse för det tredje verksamhetsåret 2018-2019.
Skummeslövs
Musikdagar 2018
Vi inledde ett samarbete med Skummeslövs Musikdagar
redan 2016 och har fördjupat detta samarbete under åren.
Musikdagarnas konstnärlige ledare Gustav Natt och Dag
överträffade sig själv med ett fullödigt program under
sommaren 2018. Fem konserter framfördes under veckan
och höjdpunkten var utan tvekan konserten i Laholms kyrka ”Aurora” med Det Norske Solistkor. Laholms Konsertförening
fick sitt kommande konsertprogram publicerat i den
imponerande programboken. Under året har Laholms
Konsertförening och Skummeslövs församling även
samarbetat med två kyrkokonserter: ”Schützkonserten” den
8 december 2018 och ”Ut i vår hage” den 5 maj 2019. Till
dessa konserter kunde Laholms Konsertförening erbjuda ett
40-tal medlemmar fribiljetter.

Konsertprogram 2018/2019
Johny Carlsson & The MegaBones 2 sep 2018
Laholms Konsertförening hade länge diskuterat med Johny
Carlsson att ta över hans jazzband från USA till oss i Laholm.
Johny är sommarboende i Skummeslövsstrand men verksam
sedan länge som jazzpianist i USA. Nu fick vi äntligen till en
konsert och Johny skapade ett svenskt ”Johny Carlsson & The
MegaBones.” Med en stomme ur Bohuslän Big Band (BBB)
samlade Johny ihop ett gäng professionella västsvenska
musiker.
TROMBONER: Bengt-Åke Andersson, Lars-Göran Dimle,
Christer Olofsson, Niclas Rydh, Martin Söderlund.
RYTMSEKTION Johny Carlsson: kompositör/arrangör/keyboard
Göran Kroon, slagverk, Yasuhito Mori, bas.
Nästan helt fullsatt Laholms Teater: 215

Robert ”Robi” Svärd – Flamencogitarr 30 sep 2018

Flamencofenomenet Robi Svärd tog flamencon till Laholm.
Innan dess fick vi dock bygga ut scenen på Laholms Teater för
att få plats med flamencodansen. Tack till Anders Karlssons
Bygg och hans två duktiga snickare. På bilden syns
scenskelettet innan drapering. Det var ett gediget bygge och
det märkte vi när den skulle rivas! Det tog nämligen tre
timmar att få ner
den. Tack styrelsemedlemmar och
Hans Erik
Hendriksen för
hjälpen.
Tillsammans med
dansare och
medmusikanter
tog Robi Svärd
scenen i besittning. Och vilken färgsprakande kväll det blev!
Publik Laholms Teater: 178

Magnus Holmander & Irina Serotyuk
15 okt 2018
Vi hade den stora glädjen att presentera vinnarna av 2017
års final av Ung & Lovande - Duon Magnus & Irina –
Magnus Holmander, klarinett och Irina Serotyuk,
ackordeon.
Ung & Lovande är en tävling för
kammarmusikensembler som arrangeras vartannat år av
Kammarmusikförbundet i samarbete med Musik i Syd
och Västmanlandsmusiken. I priset ingår en nationell
turné.
På denna turné kom Magnus och Irina till Laholm och för
första gången använde vi den nya konsert- och
danslokalen ”Black Box” på Osbecksgymnasiet. Det var
två unga virtuoser som bländade publiken med sin
spelskicklighet och scennärvaro.
Publik Black Box, Osbeck: 51

FARA – skotsk folkmusik 4 nov 2018
”Folkmusik från Orkneyöarna”
Efter det att vi fastställt vårt konsertprogram blev vi erbjudna
av Kultur i Halland att haka på FARAs konsert i Halland under
november månad. De fyra tjejerna (Jeana Leslie, Kristan
Harvey, Catriona Price, Jennifer Austin) i FARA lockade en ny
publikgrupp för vår del och gav mersmak efter mer folkmusik.
Fara med tre fioler och piano presenterade en rad låtar från
sin senaste CD.
Vi bjöds på en härlig kväll av FARA som med stor spelglädje
visade upp en skotsk musikskatt.
Publik Lagagården: 127

Harmonisk Verkstad 20 nov 2018
”Från Böhmens ängar och lunder
För första gången i modern tid i
Skandinavien spelade Harmonisk Verkstad
senromantisk kammarmusik av Josef Suk
och Antonin Dvorak på tidstrogna
instrument.
Medverkande: Kanerva Juutilainen och
Johanna Andersson, violin, Rastko Roknic,
viola och Judith-Maria Blomsterberg, cello
och Mattias Frostenson, kontrabas.
Publik Laholms Teater: 94

Minetti Quartet 6 februari 2019
Medverkande:
Maria Ehmer, violin
Anna Knopp, violin
Milan Milojicic, viola
Leonhard Roczek, cello
Den temperamentsfulla stråkkvartetten, från musikens vagga
Österrike, visade prov på stor spelskicklighet i ett program
med musik av Joseph Haydn, Dmitrij Sjostakovitj och Antonín
Dvořák.
Minetti Quartet har spelat på de stora scenerna runt om i
Europa och turnerat i Nord-, Central- och Sydamerika samt
Australien, Kina och Japan.
Publik Laholms Teater: 138

Daniel Röhn & Bengt Forsberg 6 mars 2019
”Den virtuosa violinen”
Publiken i Osbecks aula fick verkligen en hissnande resa
när Daniel Röhn som den tredje generationens
violinvirtuos satte igång. Han är son till Andreas Röhn
(Konsertmästare, Symphonieorchester des Bayrischen
Rundfunks) och barnbarn till Erich Röhn (Konsertmästare, Berliner Philharmoniker). Daniel har framträtt
på scener i Berlin, Wien, London och New York m fl.
Daniel skulle komma direkt från Düsseldorf till Laholm
via tåg från Kastrup, trodde ordföranden i Laholms
Konsertförening. En något konfunderad ordförande såg
ingen Daniel hoppa av tåget på Laholms station.
Mysteriet löste sig efter fem minuter när Daniel ringde
på sin mobil: ”Jag glömde hoppa av i Laholm”… (!)
Suverän ackompanjatör på flygeln var Bengt Forsberg.
Publik Osbecks aula: 121

GDPR är en ny EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska
Personuppgiftslagen. Vi gick ut med ett mail till samtliga medlemmar om hur vi hanterar personuppgifter i
vårt medlemsregister. Vi samlar bara in adress, emailadress och telefonnummer för att användas vid
kommunikation inom föreningen. Uppgifterna sparas bara så länge medlemskapet varar i föreningen.

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 redan i vår första
verksamhetsberättelse om diskussioner med både tjänstemän och politiker inom
Laholms kulturverksamhet, som ledde fram till att Laholms Konsertförening bildades. Vi
har under 2018-2019 fått fortsatt stöd med 20.000 kr per klassisk 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. Avtalet sträcker sig tom 2019-12-31. From 2020 kommer ett nytt bidragssystem
att införas för föreningar i Laholms kommun.

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).

Kammarmusikförbundet och Statens Kulturråd
Redan från början har Laholms Konsertförening varit medlem i
Kammarmusikförbundet med över 100 Kammarmusikföreningar som medlemmar över hela landet.

Även under vårt tredje 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 2019 träffades programgruppen som består av Gustav Natt och Dag, Bo
Sterne och Christer Jonsson. Vi kom snabbt fram till vilka artister och grupper som skulle bokas för hösten
2019 och våren 2020. Vi fick göra några programändringar men kunde spika det senare under våren 2019.
Det krävs lång framförhållning vid planering av kommande konserter ibland upp emot 1,5 år. Samtidigt är
den tidigare nämnda katalogen 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.
EFTERHÄNG – projektstart
Våren 2019 kontaktades vi av Kultur i Halland och startade projektet
EFTERHÄNG – EN BARNKONSERT MITT I VARDAGEN.
Kultur i Hallands producent Kristin Ahlin har plockar ner ett koncept
från Stockholm och introducerar detta med tre barnkonserter i
Laholm resp Halmstad hösten 2019. För att marknadsföra
EFTERHÄNG körde vi en musikteater ”I vår sånglåda” under
nationaldagen i Laholms Stadspark på stora scenen. Under hela
dagen bemannade styrelsen och hjälpsamma medlemmar ett tält i
Stadsparken. Vi delade under dagen ut en broschyr om kommande
barnkonserter framför allt till barnfamiljer. Det var en mycket blåsig
nationaldag och tältet var nära att blåsa bort.

Medlemsutveckling
När verksamhetsåret startade 1 juli 2018 var vi 183 medlemmar. Det blir alltid ett tapp av medlemmar när
ett nytt verksamhetsår börjar så det tog ett tag innan vi nådde över 180 igen. Vi är därför väldigt stolta
över att konstatera att vi var 227 medlemmar den 30 juni 2019.
Nedanstående dokument finns tillgängliga på årsmötet:
Resultat- och balansräkning 2018-07-01-2019-06-30

- Budget 2019-2020 - Verksamhetsplan 2019-2020

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 numera Musik Hallandia (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.
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