Verksamhetsberättelse för Laholms Konsertförening
2019-07-01 - 2020-06-30
Laholms Konsertförening startade sommaren 2016 och lämnar nu en
verksamhetsberättelse för det fjärde verksamhetsåret 2019-2020. Den
gångna konsertsäsongen blev annorlunda på många olika sätt med
inställd konsert i samband med TV-inspelning på Stortorget, sångare
som tappade rösten, programändring efter sjukdom hos en artist och
inte minst inställda konserter p.g.a. Covid 19.

30 juni - 7 juli 2019 – Skummeslövs Musikdagar

Vi inledde ett samarbete med Skummeslövs
Musikdagar redan 2016 och har fördjupat detta
samarbete under åren. 2019 års Musikdagar
innehöll som vanligt fyra högklassiga program
med Göteborgs Baroque, Göteborgs manskör,
Kleiman Quartet och som avslutningskonsert den
irländska gosskören ”St Patricks Cathedral Choir”
Till dessa konserter kunde Laholms
Konsertförening erbjuda ett 40-tal medlemmar
fribiljetter.

2019 års musikdagar blev också den sista för dess konstnärlige
ledare Gustav Natt och Dag. Gustav slutade i oktober som
organist i Skummeslövs församling och flyttade ner till Skåne i
oktober och blev organist i Kvistofta församling. Laholms
Konsertförening utsåg Gustav till föreningens förste hedersmedlem.
”Gustav Natt och Dag har under sina sex år i Laholm satt tydliga
avtryck i kommunens musikliv. Förutom att leda flera körer är
han skaparen av Skummeslövs musikdagar, som i sommar
genomförts för femte året i rad inför fullsatta hus. Han utsågs
till Laholms kommuns kulturpristagare 2017. (HP 21 juli 2019)

Konsertprogram 2019/2020
Efterhäng – tre barnkonserter 25 sep, 16 okt, 20 nov 2019 på Lagagården
Hösten 2019 genomförde vi ett projekt tillsammans med Musik
Hallandia. Vi bjöd in kommunens 0 - 6-åringar till ”After work”
tillsammans med sina föräldrar. Vi serverade korv med bröd,
dryck och tre musikföreställningar – ”Speldosan”, ”LongKalsong –
Live” och ”Nallarnas Picknick”. Det blev tre mycket lyckade
föreställningar med en mycket livlig publik!
Utan fantastisk hjälp från Lions Club Laholm hade vi inte kunnat
genomföra dessa dagar. Lions stod för korvkokning och servering
på ett mycket förtjänstfullt sätt.
En publiksiffra på 244 barn och vuxna under de tre
föreställningarna är en siffra som vi är mycket nöjda med.

Ruby Hughes, Mime Yamahiro-Brinkmann & Jonas Nordberg
Heroines of Love and Loss
13 oktober 2019 – Laholms Teater
”Grannyran” tvingar konsertföreningen att
ställa in var rubriken i Laholms Tidning.
”Laholms Konsertförening bokade redan i januari upp
Teatersalongen söndagen den 13 oktober för konsert
med artister, bland annat från London. Men efter att
det blev klart att Postkodlotteriet och TV4 drog in på
Stortorget för TV-inspelning samma dag tvingas
föreningen att ställa in. Orsaken? Ljudet från
högtalarna när Arvingarna uppträder kommer att
tränga in i Teatersalongen. ”Vi vill inte utsätta vare
sig artister eller publik för det här”, säger föreningens
ordförande Christer Jonsson. Driftchefen i Laholms kommun beklagar evenemangskrocken. ”Det är ju
olyckligt, men vi hade inte en tanke på att det var en konsert samtidigt när vi gav tillstånd till det här
evenemanget.” Men kommunen var ju faktiskt medsponsor till Laholms konsertförenings evenemang?
”Det kände jag inte till. Men det hade inte påverkat beslutet om ”Grannyran” i vilket fall. Det här
evenemanget betyder väldigt mycket för kommunen och kommuninvånarna och själva ansökan har gått
rätt och riktigt till”. (Laholms Tidning 11 oktober 2019).
Vår publik gick miste om en intressant konsert med tre professionella artister, som blev besvikna på att
konserten ställdes in. Föreningen missade entréintäkter men Laholms kommunchef såg inget hinder i att
de två arrangemangen kunnat ske samtidigt. Någon ersättning för publikbortfallet utgick inte.

QUILTY - irländsk folkmusik när
den är som bäst!
25 okt 2019 – Strandhotellet,
Mellbystrand
Konsertdagen började dramatiskt! När
Quiltys huvudsångare Dag Westling
vaknade upp på morgon var rösten helt
försvunnen. Med professionalitet delade
resten av bandet upp låtarna mellan sig
och körde en fantastisk fin konsert med
vår hittills största publik: 193. Tror inte
att många i publiken märkte det även
om flera tyckte att Dag var lite tyst! Vi
fick höra sea shanties, stämningsfulla sjömansvisor om valfiske, kärlek, pirater och andra äventyr, emigrantvisor och
förstås svängiga reels, jigs och hornpipes.
Quilty bildades 1993 och är närmast att betrakta som levande legender på den irländska folkmusikscenen i Norden.
Dag Westling (sång normalt, gitarr, 5 string banjo, tin whistle) har också spelat i irländska gruppen Eitre och
samarbetat med bl.a. Sofia Karlsson och inte minst medverkat på Tomas Ledins album ”Höga Kusten”.
Gideon Andersson (bouzouki, bodhran, mandolin, sång).
Esbjörn Hazelius (fiol, sång, gitarr).
Staffan Lindfors (kontrabas).
Publik: 193

Kate Royal & Joseph Middleton
Depart
4 dec 2019 – Campus Laholm
Från början var det planerat att svenska mezzosopranen Anna Grevelius och Joseph Middleton
skulle framföra ”Jordiska Sånger” tillsammans. Tyvärr
blev Anna sjuk men vilken ersättare vi fick! Kate Royal
har haft en mängd olika operaroller runt om Europa
och på Metropolitan i New York.
Joseph Middleton är en välrenommerad och
prisbelönt pianist specialiserad på
sångackompanjemang och kammarmusik.
Vi fick en konsert som vi inte glömmer i första taget.
Publik: 89

Calefax Reed Quintet
Flyttfåglar
16 februari – 2020 Laholms Teater
En konsert med annorlunda instrumentsammansättning
fick vi uppleva med den holländska träblåskvintetten
Calefax Reed Quintet. Ensemblen består till skillnad från
en traditionell träblåskvintett av rörblåsinstrument.
Det var en erfaren grupp som turnerat runt om i världen
under tre decennier och spelat in 19 CD-skivor.
Oliver Boekhoorn (oboe)
Ivar Berix (klarinett)
Raaf Hekkeman (saxofon)
Jelte Althuis (basklarinett)
Alban Wesly (fagott)
Publik: 84

Bohuslän Big Band med Danilo Pérez
14 mars 2020 – Campus Laholm
INSTÄLLD PGA CORONAPANDEMIN
Vi såg fram emot att uppleva Bohuslän Big Band med 16
man och inte mindre än 12 blåsare på trumpet, trombon
och saxofon tillsammans med världspianisten Danilo
Pérez. Då slog Covid 19 till med kraft och vi blev alla
chockade över pandemins utbrott.
Danilo fick hals över huvud ordna med flyg tillbaka till USA
annars hade han blivit fast här en längre tid. Vi hoppas
verkligen att Danilo kan komma tillbaka till Sverige igen
och då är han mycket välkommen till Laholm

Amalie Stalheim
Franska sonater & Suite Italienne och Transfigured
Light
22 mars 2020 – Campus Laholm
Även denna konsert blev inställd pga Covid 19
Så här såg vår affisch ut vid entrén utanför Campus Laholm
när vi fick ställa in även denna konsert.
Norska cellisten Amalie Stalheim är en av Skandinaviens mest
lovande unga musiker. Hon vann Solistpriset 2018, som
utdelas av Kungliga Musikaliska Akademien och är Sveriges
största solisttävling. I och med detta är hon 2018–2020
Sveriges Radio P2:s ”Artist in Residence”. Amalies
medmusikanter: David Huang (piano) och Guro Kleven Hagen
(violin).

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. Ända sedan starten 2016 när Laholms
Konsertförening bildades har vi fått ett stort stöd av Laholms kommun. Under säsongen
2019-2020 har vi fått fortsatt generöst stöd med 73.000 kr.
Vi upplever stödet och samarbetet, allt från bokning av konsertlokal på Campus Laholm
och Laholms Teater till själva konsertdagen som mycket positivt och serviceinriktad från
all personal.

Musik Hallandia
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
och grupper på hög professionell nivå med kraftigt subventionerade
priser. Musik Hallandia står också för reskostnader och eventuella
hotellkostnader.
Vi är mycket tacksamma för det stöd vi fått under det gångna året
från Laholms kommun och Musik Hallandia (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 fjärde 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. Efter några programändringar kunde vi 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
kvalitetssäkring vi kan tänka oss.

Medlemsutveckling
När verksamhetsåret startade 1 juli 2019 var vi 227 medlemmar. Det blir alltid ett tapp av medlemmar när
ett nytt verksamhetsår börjar, så det tog ett tag innan vi nådde över 227 igen. Vi är därför väldigt stolta
över att konstatera att vi var 249 medlemmar den 30 juni 2020.
Nedanstående dokument finns tillgängliga i samband med årsmötet:
Resultat- och balansräkning 2020-06-30 - Budget 2020-2021
Bokslutskommentar: Resultatet påverkades givetvis av de tre inställda konserterna med lägre
publikintäkter och motsvarande lägre kostnader för lokalhyra, artistarvoden mm. De ekonomiska bidragen
från Laholms kommun och Musik Hallandia (Region Halland) reducerades inte efter det att vi tvingats ställa
in konserter. Årets resultat föreslås överföras i ny räkning.
Slutord från styrelsen
Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack för allt stöd och glada tillrop, till våra medlemmar, publik,
Laholms Kommun, 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.
Laholm 2020-11-05
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