Formandsberetning 2012-2013

Tønderegnens Musikforening

Første sæson som ny formand.
Da vores forrige formand Max Nielsen meddelte, at han ville stoppe som formand efter 1.
koncert i denne sæson, meldte jeg mig som kandidat, fordi jeg syntes, at arbejdet for
Musikforeningen var et spændende og udfordrende arbejde. Min fortid som formand for
Sønderjyllands Musiklærerforening har været mig en god hjælp.
Sæsonen bød på 5 koncerter.
Den første koncert var med den islandske sopran Solrun Bragadottir og pianisten Ulrich
Stærk. Da vores flygel var anbragt inde i Kunstmuseet, kunne vi som publikum nyde koncerten
”Drømmesyn” i de dejlige omgivelser. Inden vi begyndte, tog vi behørig afsked med Max.
Vores kasserer Bent Valeur holdt en humoristisk takketale, som satte fokus på Max 16 år som
effektiv ”enevældig” leder af foreningen. I november havde vi så besøg af en ung klavertrio
bestående af Benedikte Damgaard, Ananna Lützhøft og Jonas Frederik, som med fælles
følsom indlevelse og udtryk spillede et krævende program bestående af klavertrioer af Gade
og Brahms. Vi lavede en konkurrence om, hvilken tv serie én af trioerne kunne høres i. Svaret
var ”Matador”, som løb over TV skærmene som genudsendelse. I januar var flyglet så atter
kommet hjem til Pumpehuset. Her kunne vi opleve en for vores forening grænseoverskridende koncert med ”Sagakvartetten”, som fremførte 10 sange, skrevet af Vagn
Lundbye i hans store epos ”Den kvindelige saga”. Betty Arendts smukke sopran blev
akkompagneret af keyboard, cello og elektrisk guitar. En smuk og lyrisk koncert med tekster
til eftertanke. I februar var vi så på rejse til Paris med sopranen Camilla Illeborg og pianisten
Leif Greibe, som temperamentsfuldt og charmerende førte os ind i tiden, stemningen og det
indre liv omkring forrige århundrede. Impressionismens tid. Endelig sluttede sæsonen med et
genhør med pianisten Ulrich Stærk. Hans virtuose koncert holdt publikum i ånde fra først til
sidst. Koncerten var rigtig godt besøgt og fik en fin omtale i avisen Der Nordschleswiger
onsdagen efter.
Ud over mange fine musikalske oplevelser, kan vi igen i år glæde os over et flot fremmøde af
opmærksomt lyttende tilhørere. Der har været mellem 50 og 80 mennesker pr. koncert,
hvilket er meget tilfredsstillende. Sæsonen udgifter og indtægter løber lige rundt, så
foreningen igen i år står med en robust kapital. Vores nuværende foreningssponsor Sydbank,
som tog over efter den krakkede Tønder Bank og vores koncertsponsor Kvickly, kan vi også
takke for det gode resultat. Det er glædeligt, at Tønder Lægehus Nord har tilbudt at være
koncertsponsor næste sæson.

Tønder Kommunes Fritids- og kulturpolitik har været til diskussion foranlediget af Tønder
Bys Lokalråd, ledet af Andreas Hansen. På Medborgerhuset blev der afholdt et møde, hvor
alle musikformidlere i byen var indbudt. Alle var blevet bedt om at udarbejde vision,
værdigrundlag samt 2 årige mål og indsatsområder. Det var dejligt at se, hvor meget
musikalsk udfoldelse, der er i Tønder by. Det kommende arbejde er nu at få sat fokus på
koordinering og samarbejde . Tønder bys Lokalråd har i samarbejde med alle deltagerne i
mødet udarbejdet et flot høringssvar til Kulturpolitikken i Tønder Kommune.
En lille forening, som Tønderegnens Musikforening ønsker altid at kunne give musikalske
oplevelser til så mange mennesker som muligt.De fleste af vore tilhørere og medlemmer
kommer fra Tønder by. Næste år vil vi prøve at sætte fokus på at få flere medlemmer og
tilhørere fra vores oplandsbyer, f.eks. ved at sende vores koncertprogrammer ud til
biblioteker og kulturinstitutioner i Toftlund, Skærbæk, Bredebro, Højer og Løgumkloster. Vi
har også talt om, at sende koncertprogrammerne ud til en hel gade i Tønder! Næste sæson
har vi arrangeret en koncert i samarbejde med Musikfreunde Leck. Måske kan det
grænseoverskridende arbejde føre mere med sig?
En særlig tak skal rettes til bestyrelsen, Hella, som har indkøbt små sjove gaver til musikerne
og de bestyrelsesmedlemmer, som har afholdt ”Nachspiel”,
specielt til vores kasserer Bent Valeur, som har været mig en uvurderlig støtte i mit første
år som formand,
til Marianne og Thilde, som med mig har dannet et lille hårdarbejdende koncertudvalg, som
har udformet næste års koncertprogram,
til vores sponsorer Sydbank, Solistforeningen af 1921, Tønderhus Fond og Statens Kulturråd
samt koncertsponsor Kvickly i Tønder,
og til alle medlemmer og abonnenter og andre tilhørere, som har gjort sæsonen 2012-2013 til
en mindeværdig oplevelse.

Tønder d. 16. april 2013
Inge-Lise Popp Stuckert
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