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Formandsberetning 2010
Den nu afsluttede sæson 2009-2010 havde som udgangspunkt at den skulle være billig
uden at gå på kompromis med den musikalske kvalitet. Der var planlagt 5 koncerter hvor
vinderne af DR’s kammermusikkonkurrence 2009 skulle afslutte sæsonen. Desværre kom
det ikke til helt at gå som planlagt.
Den afsluttende koncert med Trio Ismena måtte aflyses hele 2 gange, første gang i marts
2010 pga. pianistens sygdom og endelig måtte erstatningskoncerten i april 2010 aflyses
pga. den islandske askesky. Bestyrelsen vil nu sørge for at vores abonnenter og publikum i
det hele taget snart får den lovede koncert.
Men de første fire koncerter blev afviklet helt normalt og til stor glæde og tilfredshed både
hos vores trofaste tilhørere og hos musikerne. Koncerterne med Ensemble MidtVest, med
Jakob Kullberg og Katya Apekisheva, med Cathrine Penderup og med Merete Laursen og
Kamilla Sørensen samlede i gennemsnit 60 mennesker, hvilket er meget tilfredsstillende
og i tråd med forrige sæsons opslutning. Fra musikerne lød der ros til vores koncentrerede
og lydhøre publikum, hvilket gør det til en god og stimulerende oplevelse for dem at spille
i Tønder. Alt i alt en god sæson på den musikalske front.
Økonomisk set er foreningen kommet ud af sæsonen med et pænt overskud, hvilket dels
skyldes lavere honorarer til musikerne dels den aflyste koncert med Trio Ismena. Da
denne koncert forventes afholdt engang inden den nye sæson 2010-2011 skal der
fratrækkes 12.000 kr. til honorar. Dvs. at årets overskud i stedet for er ca. 14.000 kr.
Denne konsolidering af foreningens økonomi er stærkt tiltrængt, når vi ser ud i fremtiden
og den kommende musiksæson. Bankkrisen vil føre til mindre tilskud fra Tønder Bank, og
den statslige overgangsordning, hvor amtstilskuddet blev videreført i en 4årig periode, er
nu slut. Om Tønder kommune ønsker at støtte vores forening kan man tvivle om. Samlet
vil et tilskud på ca. 10.000 kr. sandsynligvis stå for fald. Hertil kommer at det planlagte
program for den kommende sæson vil blive væsentlig dyrere end i den forgangne.
I marts 2011 fylder Tønderegnes Musikforening 65 år, og går hermed for alvor ind i
pensionistalderen, forhåbentlig med stærk livskraft. Foreningen vil præsentere et særdeles
attraktivt koncertprogram. Alle prisvindere fra DR’s seneste kammermusikkonkurrence vil
optræde- Trio Ismena(nr.1), Nightingale String Quartet(nr.2), Kirin Winds(nr.3),
Inviolata(specialpris), 2 koncerter med pianister – Tonya Lemoh spiller et rent Robert
Schumann program i anledning af dennes 200 års fødsel og Christina Bjørkøe spiller et
rent Carl Nielsen program med udgangspunkt i sin prisbelønnede CD, og endelig slutter
sæsonen med en Lied/Opera aften med operadivaen Inger Dam- Jensen og Ulrich Stærk.
Et program som gerne skulle bringe mange medlemmer, abonnenter og tilhørere til
foreningen og dens koncerter.
Tak til bestyrelsen og især til Bent Valeur i forbindelse med koncertaflysningerne. Tak til
vores sponsorer Tønder Bank, Solistforeningen og Statens Kunstråd. Tak til alle der
bakker op omkring Tønderegnens Musikforening.
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