Formandsberetning om sæsonen 2006-2007

Foreningens koncerter
Efter at Tønderegnens Musikforening havde indledt sin 61. sæson i september med
barokensemblet ”Løvendahls Galej” blev der endelig mulighed for at høre det nye
Bösendorfer flygel, som foreningen fik anskaffet i jubilæumssæsonen 2005-2006. Det skete ved
en flot og velbesøgt koncert i oktober med Katrine Gislinge – en koncert der også afslørede at
et nyt flygel trænger til at blive spillet til og brugt flittigt. I november kom flyglet atter i
kyndige og kraftfulde hænder hos Ulrich Stærk, som havde medbragt et lokalt sangtalent
Iben Silberg. De to gav en dejlig koncert, der trak fulde huse. Atter i januar blev foreningens
koncertsal i Pumpehuset fyldt, da vinderen af DR’s kammermusikkonkurrence 2006 ”Trio
Aristos” afslørede sin fantastiske musikalitet og spilleevne.
Sæsonen sluttede i februar med ensemblet ”Alpha”, som blev nr.2 ved kammermusikkonkurrencen. Med sin særegne instrumentkombination (fløjte, saxofon og slagtøj) mødte
publikum et anderledes klangbillede byggende på improviseret samspil mellem musikerne.
Som ved sæsonstarten sluttede sæsonen desværre rent publikumsmæssigt med en halvfuld
koncertsal.
Det har således været en sæson med flere musikalske højdepunkter og med en glædelig stor
publikumsmæssig opslutning om koncerterne med et snit på 60 tilhørere pr. koncert, hvilket
er ganske tilfredsstillende i vores sammenhæng.

Foreningens hjemmeside
Ud over at denne sæson blev karakteriseret ved ibrugtagningen af foreningens eget nye flygel,
så var det også sæsonen, hvor den 60 år gamle forening blev opdateret til tidens krav om
synliggørelse på Internettet. Siden efteråret 2006 har man kunne læse om foreningen og dens
koncerter på www.temf.dk, - en smuk og enkel hjemmeside.

Foreningens økonomi
På trods af at der har været en fremgang i antallet af abonnenter og entréer i denne sæson
sammenligning med den forrige, og på trods af at Tønder Bank gav en underskudsgaranti til
koncerten med Katrine Gislinge, er foreningen kommet ud af denne sæson med et underskud
på 12.000 kr. Heraf kan de 4.500 kr. tilskrives betaling for udarbejdelsen af foreningens
hjemmeside.
Resten kan tilskrives en kombination af lidt for høje kunstnerhonorarer og relativ høje faste
udgifter på 15-20.000 kr. Atter i år er der grund til at appellere til medlemmer og abonnenter
om at forsøge at trække endnu flere potentielle tilhørere til foreningens koncerter, samtidig
med at bestyrelse må lægge sig i selen for at stramme op på udgifterne og for at skaffe flere
tilskud. Samtidig skal det høje kvalitetsniveau fastholdes også i den kommende sæson.

Foreningens kommende koncerter
I den næste sæson vil flyglet komme i svingninger ved 5 koncerter. Koncertpianisten Maria
Terese Assing indleder og Ulrich Stærk afslutter sæsonen med rene Chopin-programmer.
”Trio Zeleste” (mezzosopran, bratsch og klaver) spiller bl.a. Brahms, Schumann og Mahler,
”Ensemble Nordlys” (violin, klaver, cello og klarinet) spiller et skandinavisk program og i
samarbejde med musikforeningen i Leck spiller den tjekkiske violinvirtuos Ivan Zenaty
sammen med pianisten Gunther Anger værker af Bach, Mozart og Beethoven.
Endelig byder sæsonen på en ren vokalkoncert med det berømte kor ”Musica Ficta” dirigeret
af Bo Holten, som foreningen desværre gik glip af i jubilæumssæsonen 2005-2006. Koret er jo
kendt for sine mange Naxos indspilninger af den danske sangskat, og på foranledning af
Tønderegnens Musikforening har Bo Holten sammensat et spændende program af 19 danske
vintersange, som koret vil synge sidst i februar 2008. Foreningen tilbyder således hele 6
koncerter af særdeles høj kvalitet og med et klassisk repertoire.

Foreningens støtter
Tønderegnens Musikforening kan fortsat kun præsentere klassisk kammermusik af høj
kvalitet her i den Ny Tønder Kommune ved at der ved siden af medlemmerne, abonnenterne
og koncertgængerne tilfalder foreningen velvillig støtte fra fonde og offentlige institutioner.
Foreningen takker Solistforeningen, Dansk Kultursamfund, Kong Frederik IX’s Fond,
Kunstrådet og det hedengangne Sønderjyllands Amt for støtten.
Herudover skal der ikke mindst rettes en stor tak til den velvillige lokale støtte fra Tønder
Bank.

Ros til publikum
Som afslutning på formandsberetningen har jeg lyst til at viderebringe én igennem årene ofte
hørt kommentar fra de gæstende musikeres side – ”Det er et dejligt publikum I har her i
Tønder – positivt og lydhørt. Det er en fornøjelse at spille her”.

Så tak for den forløbne sæson og velkommen til en ny.
Tønder 14.marts 2007
Max Kjær Nielsen (formand)

