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Formandsberetning for Jubilæumssæsonen 2005-2006 
 
 

Koncerterne 
 
Bestyrelsen havde planlagt en sæson med en blanding af aktuelle og gammelkendte navne delvis 
under hensyntagen til at foreningen ikke rådede over et flygel, hvilket betød at der blev sat tre 
vokalensembler på programmet. 
I anledning af H. C. Andersen-året skulle ”Musica Ficta” indlede jubilæumssæsonen, men dét der 
ikke måtte ske, skete alligevel – nemlig at ensemblet pga. transportvanskeligheder ville blive så 
forsinkede, at koncerten måtte aflyses. En meget kedelig start på sæsonen, hvad bestyrelsen valgte 
at kompensere medlemmer og koncertgængere for i form af en H. C. Andersen - bog og CD. 
Med blæserkvintetten ”Carion” kom sæsonen endelig i gang i slutningen af oktober. Det blev en 
rigtig spændende koncertoplevelse, hvor man kunne forbløffes over de konstant omvandrende 
blæseres evne til at spille fremragende uden brug af noder. Ikke noget at sige til at kvintetten havde 
vundet 2. prisen i P2 kammermusikkonkurrencen 2004 efter ”Den unge danske Strygekvartet”, som 
vi havde fornøjelsen af i forrige sæson. 
I november gav ”Krogerkvartetten” koncert - atter til stor begejstring for publikum som ved den 
forrige koncert med ”Carion”. Atter måtte man beundre de unge musikeres musikalitet og 
instrumentbehandling. Begge koncerter var godt besøgte, hvilket i kammermusikforenings- 
sammenhæng er ca. 50 tilhørere.  
I februar gav vokalensemblet ”Ars Nova” koncert i Kristkirken. Musikforeningen havde i 
samarbejde med kirken arrangeret en gratiskoncert, som en gestus i anledning af jubilæumsåret for 
at rette opmærksomheden på musikforeningen og hermed give den  goodwill i lokalsamfundet. Det 
blev en fremragende koncert med engelsk renæssancemusik, som koret modtog stående ovationer 
for af det store publikum. Samtidig havde vi den glæde af koncerten blev optaget af DR med 
henblik på udsendelse i påsken på P2. 
Endelig sluttede sæsonen med 60 års fødselsdagsarrangementet på Sønderjyllands Kunstmuseum 
16. marts. Bestyrelsen havde valgt undtagelsesvis at sætte jazz på programmet, hvilket nok kan 
synes upassende i en klassisk musikforeningen, men som vi vovede for at gøre aftenen let og festlig. 
Det mener jeg lykkedes, selv om mit indtryk var at mange af vores medlemmer foretrak at holde sig 
hjemme. De 80-90 tilhørere fik en anderledes topmusikalsk oplevelse, og et hyggeligt og velsma- 
gende traktement herefter. 
Samlet synes jeg at sæsonens koncerter har været musikalsk i toppen og publikumsantallet tilfreds- 
stillende, selv om jeg naturligvis helst ser mange flere til vores koncerter, hvad jeg skal vende 
tilbage til senere. 
 
Flyglet 
 
I 1981 lykkes det for den tidligere formand Else Valeur efter 2 års fodarbejde at få anskaffet et 
brugt flygel til brug for musikforeningen, men med Tønder Kommune som formel ejer. I årenes løb 
har det været mere og mere besværligt at have med at gøre, og bestyrelsen valgte da i sommeren 
2005 at sende en ansøgning til A. P. Møllers Fond om 400.000 kr. til at nyt flygel. I november fik vi  
meddelelsen om at pengene var bevilget, og bestyrelsen besluttede at købe et nyt Bösendorfer til 
værdi af 590.000 kr., 
 
 



 
 
 
Med en sponsorrabat på 170.000 kr. og en egenbetaling på 20.000 kr. kunne dette lade sig gøre. 
Flyglet står nu i foreningens faste koncertsal – Pumpehuset, under betryggende forhold.  
Til oktober kommer pianisten Katrine Gislinge for at indvie denne storslåede fødselsdagsgave. 
 
 
Økonomien  
 
Ikke uventet har jubilæumssæsonen været dyr og givet foreningen et underskud, som vi havde 
sparet op til igennem flere år. Således indledte foreningen sæsonen med en likvid beholdning på 
73.000 kr. Denne er nu reduceret med ca. 46.000 kr. til ca. 27.000 kr. Dette store underskud kræver 
naturligvis en god forklaring. 
For det første har foreningen selv betalt 20.000 kr. til det nye flygel, for det andet har selve 
jubilæumsfesten kostet ca.16.000 kr., for det tredje har ensemblerne været en del dyrere end normalt 
og for det fjerde har koncerten i Kristkirken været med fri entré. Så reelt er underskuddet på ca. 
10.000 kr.  
Men de gode forklaringer ændrer ikke ved den kendsgerning at foreningens likvider ikke er 
tilfredsstillende og bør forbedres og allerhelst genoprettes til et niveau der svarer til ét års 
normalomkostninger dvs. ca. 70.000 kr. 
 
På trods af at foreningen nu har en formue på over ½ mio. kr. i form af et flygel, er det en 
kendsgerning at foreningens indtægter i form at medlems – abonnements – og entrébetalinger ikke 
er tilstrækkelig høje. Selvfinansieringsgraden ligger kun på 30 %, skulle den være 100 % skulle 
koncertbilletterne koste 200-300 kr., hvilket er umuligt. Tilskud fra forskellige kilder kan ikke øges 
yderligere end de ca. 40.000 kr. som foreningen fik i år, men som jo altid er usikker. Vejen frem er 
at skaffe flere medlemmer, flere abonnenter og allerhelst flere betalende koncertgængere. Det er 
derfor nødvendigt at ikke blot bestyrelsen, men også alle medlemmer og abonnenter gør en god 
personlig indsats for at skaffe nye medlemmer, abonnenter og koncertgæster i den kommende 
sæson og i årene fremover. 
 
 
Sæsonen 2006-07  
 
Det ser ud til at vi får en spændende ny musiksæson med musik fra barokken til nutiden, og med 
gamle kendte topnavne og nye værdsatte talenter, som foreningen gerne vil være med til at 
promovere. 
 
I september er der barokmusik på programmet med ensemblet ”Løvenskjolds Galej” 
I oktober indvies det nye flygel af pianisten Katrine Gislinge 
I november følger pianisten Ulrik Stærk sammen med en sangerinde 
I januar kommer vinderen af P2’s kammermusikkonkurrence 2006 - ”Trio Aristo” 
I februar optræder Årets DR Kunstner 2005 fløjtenisten Bolette Roed - og ensemblet ”Alpha”, som 
vandt 2. prisen ved P2’s kammermusikkonkurrence 2006 med nyere musik på programmet.  
                       
   
Tak 
 
Der er atter i år god grund til at takke alle der i årets løb har støttet op omkring foreningens arbejde 
- det være sig medlemmer, abonnenter, koncertgængere, Tønder Bank, A. P. Møllers Fond, Amtet, 
Museerne i Tønder og diverse andre. Og endelig tak til bestyrelsen for veludført arbejde særlig i 
forbindelse med jubilæumsfestlighederne. 
 
 
 
Tønder 28. marts 2006  


