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Grund til stor tilfredshed trods besværlig start. 

Sæsonen bød på 5 koncerter. Desværre måtte foreningen lægge ud med en aflysning, idet koncerten med 
cellisten Jakob Kullberg, violinisten Jack Liebeck og pianisten Katya Apekisheva i september i sidste øjeblik 
måtte flyttes til marts 2012. Så sæsonens første koncert blev afholdt så sent som i midten af november 
med sange af Gustav Mahler. De blev sunget af Hetna Regitze Bruun og Teit Kanstrup akkompagneret ikke 
af Charlotte Thaning, som også måtte melde fra, men af den glimrende akkompagnatør Mette Juliane 
Christensen. I løbet af efteråret var bestyrelsen i kontakt med Danmarks Radio med henblik på at få rettet 
fokus mod de koncerter der fandt sted i Tønderegnens Musikforening. Det viste sig at DR ikke blot var 
interesseret i at optage én koncert men hele to af de fire, som skulle afholdes i de første måneder af 2012, 
og udsendes på P2-koncerten. Den første optagelse fandt sted i januar, hvor den brasilianske ”Choro” blev 
præsenteret af den dansk-brasilianske trio ”Tresafinado”, samt 4 brasilianske musikere. Det blev en 
spændende og anderledes koncert, meget rytmisk og dansant. I februar spillede den ret ukendte, men 
meget dygtige pianist Christian Flarup musik af Scarlatti, Skrjabin og Liszt, hvilket blev hyldet med stående 
bifald. Kun 14 dage efter kom så den ventede koncert med Jakob Kullberg og hans musikalske venner, som 
spillede værker af Beethoven, Brahms, Szymanowski og Mendelssohn. En flot koncert som også blev 
optager af DR. Endelig sluttede sæsonen noget sent i slutningen af april med 4 spanske musikere, som 
spillede musik af Wagenseil, Gade, Rabl og Amargós, til stor tilfredshed for det koncentrerede og krævende 
publikum, som vi har i Tønderegnens Musikforening, hvilket bemærkes af musikerne, som derfor strenger 
sig ekstra an til glæde for begge parter. 

Ud over de mange fine musikalske oplevelser, Danmarks Radios 2 optagelser, og vores opmærksomt 
lyttende tilhørere er det meget glædeligt at koncerterne også har haft et flot fremmøde, idet der har været 
mellem 50 og 80 mennesker pr. koncert, hvilket er bedre end i flere år. Det er kun at håbe at foreningen 
kan fastholde denne gode opslutning til koncerterne fremover. Alt dette har også ydet sit bidrag til at 
foreningen er kommet ud af sæsonen med et stort overskud på ca. 24.000 kr. og nu står med en robust 
kassebeholdning på ca. 44.000 kr., hvorved foreningens økonomiske situation er genoprettet efter forrige 
sæsons store underskud. En anden del af forbedringen skyldes også at foreningen fik en koncertsponsor 
nemlig ”Lægehus Nord”, som ved siden af vores foreningssponsor ”Tønder Bank” bidrog til det fine resultat. 
Foreningen håber at kunne finde en koncertsponsor for den kommende sæson. 

Der er således mange grunde til at være tilfreds og stolt over den afsluttede sæson 2011-12. Vores lille 
forening, som fortsat består af ca. 100 medlemmer, kan bryste sig af flere ting, som fremgår af det allerede 
fremlagte. 

En tak skal rettes til de bestyrelsesmedlemmer, som afholder de for musikerne elskede ”Nachspiel”, til 
vores sponsorer – Tønder Bank, Lægehus Nord, Solistforeningen, Tønderhus Fond og Kulturrådet, og til alle 
medlemmer, abonnenter og andre tilhørere, herunder P2-koncertens lyttere, som har gjort sæsonen 2011-
12 til en mindeværdig oplevelse. 
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