Verksamhetsberättelse för Laholms Konsertförening 2020-07-01 - 2021-06-30

Laholms Konsertförening startade sommaren 2016 och lämnar nu en verksamhetsberättelse för det femte
verksamhetsåret 2020 - 2021.
När vi i början av januari 2020 gjorde våra sista artistbokningar för årets program så var vi väldigt nöjda. Vi
fick alla artister vi önskade oss och konstaterade att det skulle bli det bästa konsertprogram hittills. Ett par
månader senare befann vi oss mitt uppe i en pandemi och gradvis förstod vi det allvarliga i situationen.
När sommaren kom tog vi ett beslut i vår styrelse att genomföra höstens och vårens konserter med
publikbegränsningen på 50 personer. Vi såg fram emot att arrangera konserter igen hösten 2020. Under
sommaren sjönk antalet nya smittade i Covid-19. Hösten 2020 präglades av såväl lättnader som
åtstramningar av restriktioner och flera beslut återkallades. Men i slutet av september började de dagliga
antalen smittade stiga igen och det fortsatte så i oktober och november. Den 16 november föreslog
regeringen ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta
deltagare.
Vi har följt de regler som myndigheterna har fastställt och som löpande korrigerats under den här
perioden. Det har fått till följd att vi fick ställa in två konserter i april 2020. Under hösten 2020 kunde vi
arrangera tre konserter med publikbegränsning (50). Det gick mycket bra förutom att det ekonomiska
utfallet blev mycket magert. Vi fick ställa in tre konserter i november 2020 samt en i vardera februari och
april 2021. När de fem konserterna ställdes in fick de som bokat biljetter frågan om de ville ha pengarna
tillbaka eller skänka dem till föreningen. De flesta valde att skänka dem till föreningen. Vi är helt
överväldigade av våra medlemmars stöd och det har inneburit drygt 10.000 kr till vår kassa. Vi har också
under året fått ett speciellt Coronastöd på 5.000 kr av Laholms Sparbank som vi är mycket tacksamma
över. Konsertstödet från Laholms kommun fick vi behålla trots inställda konserter. Vi fick positiv respons
från Kulturenheten när vi startade upp höstens tre konserter med publiktak. Tack för allt stöd vi fått och
får under pandemin.

Konsertprogram 2020/2021
Royal Wind Quintet – Blåskvintetten genom tre sekler
9 september 2020 - Laholms Teater
Med ett publiktak på 50 kändes
det lite tomt i teatersalongen
men de fem i träblåskvintetten
gav en härlig konsert med en
klangvärld utöver det vanliga. I
samtal efteråt förstod vi vilken
lättnad det var för musikerna att
åter få stå på en sen, Royal Wind
Quintet Stockholm består av
några av de bästa
träblåsarna i landet. Alla är
stämledare i Hovkapellet
respektive Radioorkestern.
MEDVERKANDE
Peter Fridholm, tvärflöjt, Fredrik Söhngen, oboe, Staffan Mårtensson, klarinett, Anders Engström, fagott
och Benedikt Scholtes, valthorn.
Publik: 50

Kristin Korb Trio
18 oktober 2020 - Aulan Osbeck, Campus Laholm
Äntligen fick vi besök av den sjungande basisten Kristin
Korb! Tillsammans med sina suveräna medmusiker,
Laholmsfödde pianisten Magnus Hjorth, slagverkaren
Snorre Kirk samt kvällens gästartist, saxofonisten KarlMartin Almqvist bjöds på pärlor ur den amerikanska
sångboken och eget material. Publik: 47

Karl-Martin Almqvist

Oskar Stenmark Kvartett – Jazz på Rättviksmål
28 oktober 2020 - Aulan Osbeck, Campus Laholm
Oskar Stenmarks har djupa rötter i
Gärdebyn, Rättvik med riksspelmän i
släkten. Med låtar som Brudviken,
Dyrsmed, Sjöns Hans och Polska av
Börjes Olle intog Oskar Stenmark
Osbecks scen. Jazz på Rättviksmål
blev en upplevelse med Oskars
välljudande trumpet.
Övriga musiker:
Henrik Magnusson - piano
Thomas Markusson - bas
Johan Birgenius – trumset
Publik: 47

Pandemin fortsatte och restriktionerna skärptes till på senhösten 2020 och vi fick ställa in både i
november samt i februari och mars 2021.

INSTÄLLD PGA CORONAPANDEMIN
Stockholm Syndrome Ensemble – Breaking the chains – in the spirit of Beethoven
4 november - Aulan Osbeck, Campus Laholm
Vi fick inte lyssna på Simon Crawford-Phillips (piano), Malin Broman (violin), Malin William-Olsson
(violin/viola ), Johannes Rostamo (cello), Rick Stotijn, (kontrabas), plus en hemlig gästartist! Ensemblen
tillhör eliten av Stockholms klassiska musiker vi kanske får se dem i Laholm ett annat år.

INSTÄLLD PGA CORONAPANDEMIN
Hans Pålsson & Göran Söllscher – AERIAL ROOTS
14 februari 2021 - Aulan Osbeck, Campus Laholm
Vi hade verkligen sett fram
emot att få uppleva Hans
Pålsson och Göran Söllscher.
Få är så aktade inom den
svenska konstmusiken som
dessa två. Vi har framfört
önskemål om att de ska
komma till oss i Laholm en
annan gång.

INSTÄLLD PGA CORONAPANDEMIN
Musica Vitae - Kända och okända verk av mästare
18 april - Aulan Osbeck, Campus Laholm
Från hösten 2020 blev
världsviolinisten Benjamin
Schmid ny konstnärlig ledare
för Musica Vitae. Vi fick inte
lyssna på dem men de kommer
säkert tillbaka vid ett annat
tillfälle.

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
2020-2021 har vi fått fortsatt generöst stöd för våra konserter.
Vi upplever stödet och samarbetet, allt från bokning av konsertlokal på Campus Laholm
och Laholms Teater till själva konsertdagen som mycket positivt och serviceinriktat 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 så sätt kan artister få sammanhängande
bokningar för en miniturné och arrangörerna ett kostnadseffektivt
arrangemang. Laholms Konsertförening 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
Redan från början har Laholms Konsertförening varit medlem i
Kammarmusikförbundet med över 100 Kammarmusikföreningar som medlemmar över hela landet.

Programgruppen
Programgruppen har den viktiga uppgiften att bestämma vilken klassisk repertoar vi ska ha med i
konsertprogrammet. I början av januari av 2020 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 2020 och våren 2021.
Det krävs lång framförhållning vid planering av kommande konserter, ibland upp emot 1,5 år. 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 2020 var vi 249 medlemmar. Pandemin har påverkat oss även när det
gäller antal medlemmar. Med inställda konserter och konserter med publikbegränsning minskade antal
medlemmar med 39 medlemmar till 210 vid verksamhetsårets slut 30 juni 2021.
Nedanstående dokument finns tillgängliga i samband med årsmötet:
Resultat- och balansräkning för Räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-06-30 och Budget 2021-2021
Bokslutskommentar: Resultatet påverkades givetvis av de inställda konserterna med lägre publikintäkter
och motsvarande lägre kostnader för lokalhyra, artistarvoden mm. Vid konserterna med publiktak räckte
publikintäkterna inte ens till lokalkostnaderna. Årets resultat föreslås överföras i ny räkning.
Styrelsen består av: Christer Jonsson (ordförande), Margareta Jonsson (sekreterare), Eva Bohman, Jerker
Jacobson och Christer Svensson. Under verksamhetsåret har tre styrelsemöten hållits, 8 juni 2020,
5 november 2020 och 19 maj 2021. I övrigt har kontakter inom styrelsen skett genom mail.
Slutord från styrelsen
Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack för allt stöd, under en konsertsäsong som präglats av pandemin,
till våra medlemmar, publik, Laholms Kommun, Musik Hallandia och våra sponsorer Maxi Mellbystrand,
Laholms Sparbank, Laholms Sparbank Utvecklingsstiftelse, Anders Karlsson Bygg Mellbystrand AB,
LPM Potatis AB, S Påhlsson Fastigheter AB, Magasin Laholm och sist men inte minst vår suveräna
Bokhandeln Laholm som ställer upp och säljer våra biljetter.
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