
 
 
Verksamhetsberättelse för Lidköpings Konsertförening 2020 
 
 
Årsmötet hölls lördagen den 14 mars i Nicolaigården. 
 
Styrelsen har bestått av Gunnar Erstorp ordförande, Conny Liljenberg vice ordförande, Emil 
Persson sekreterare, Martin Hjorth kassör, samt Hildegard Janson, Ingrid Abelsson Wallroth, 
Torbjörn Möller, Christina Hedlund och en representant för Lidköpings församling Stephen 
Craig.  
 
Programkommittén har bestått av Conny Liljenberg sammankallande, Martin Hjorth och 
Stephen Craig. 
 
Revisorer har varit Lars-Ola Högsborn och Lars Svensson, suppleant Gunnar Midhagen. 
 
Valberedningen har bestått av Erik Johansson sammankallande och Christina Örnehage 
Almquist 
 
Medlemsavgiften har varit oförändrad, 250 kr/år. Medlemsrabatt 50 kr/konsert. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft tolv protokollförda sammanträden, varav ett 
telefonmöte och fyra videomöten  
 
Antalet medlemmar i konsertföreningen fortsätter att öka. Vid årets början var 
medlemsantalet 270 och vid årets slut 289.  
 
Konsertföreningen får ekonomiskt stöd från Lidköpings kommun och från Statens Kulturråd. 
Föreningen har också beviljats ett bidrag från John Hedins Stiftelse. Föreningen har ett 
treårigt sponsoravtal med Sparbanken Lidköping. 
 
Lidköpings församling är en viktig samarbetspartner för konsertföreningen. Fyra konserter 
har varit samverkansprojekt med församlingen med delat ekonomiskt ansvar. S:t Nicolai 
kyrka har varit konsertlokal vid tre konserter och S:t Sigfrids kyrka vid en konsert. Därutöver 
har föreningen haft förmånen att använda Nicolaigården som sammanträdeslokal för 
styrelse och för årsmötet 
 
Utöver dessa konsertlokaler har föreningen under året haft konserter i Folkets Hus, 
Biblioteket och Stenhammarkyrkan.  
 
Föreningen medverkar i ett regionalt arbete för kammarmusik i det av Kultur i Väst initierade 
nätverket ”Kammarmusik i Väst”. Konsertföreningen är också ansluten till nätverket 
”Knutpunkt Nefertiti” för regional samordning av jazzturnéer, genom vilken vi får möjlighet 
att arrangera jazzkonserter på förmånliga villkor.  
 
 
 
 



Följande arrangemang har hållits under året: 
 
25 januari. S:t Nicolai kyrka: Solokonsert med jazzpianisten Bobo Stenson. 
 
7 mars. Folkets Hus: Jazzkonsert med Rigmor Gustafssons kvartett, med Jonas Östlund piano, 
Martin Höper bas, Chris Montgomery trummor. I samverkan med Folkets Hus och Knutpunkt 
Nefertiti. 
 
5 september. Stadsbiblioteket: Konsert för barn med Flöjtkvartetten 40f. (40 fingrar). 
 
5 september. S:t Sigfrids kyrka: ”Glimt, skymt”. Konsert med Flöjtkvartetten 40f.                  
Anna Svensdotter, Åsa Karlberg, Jill Widén och Ann Elkjär. 
 
26 september. S:t Nicolai kyrka: The Nordic Baroque Band gav två konserter, kl. 13:00 och kl. 
15:00, detta med anledning av gällande publikrestriktioner. Tema ”The Great Nordic War”. 
Tre danska och tre svenska musiker skildrade på ett tidstroget, sätt genom musiken, det 
spända politiska läget i Norden i början av 1700-talet. 
 
22 oktober. Stenhammarkyrkan: Duo Winiarski-Carron. Kristina Winiarski cello och Pontus 
Carron piano. Denna duo vann 2019 Kammarmusikförbundets tävling ”Ung och Lovande”. 
 
Dessutom: 
26 november en strömmad jazzkonsert från Köpenhamn via Träffpunkt Nefertiti:  
Sinne Eeg sång och Jacob Christoffersen piano. 
 
 
En konsert, den 15 februari med Ida Falk Winland sopran och Magnus Svensson piano, fick 
med kort varsel ställas in p.g.a. sjukdom. 
 
På grund av Covid 19-pandemin fick följande bokade evenemang ställas in: 
 
21 mars. S:t Nicolai kyrka: Fanny Mendelsohn Hensels oratorium ”Tio bibliska bilder” och 
G.F. Händels oratorium ”Messias” del 2. 
 
4 april. Kylandersalen Musikskolan: Trio Frón. Isländsk trio, flöjt, cello och piano 
 
25 april. S:t Sigfrids kyrka: Kungsbackatrion. Malin Broman violin, Jesper Svedberg cello och 
Simon Crawford-Phillips piano. 
 
25 juli. Dina-scenen Stadsträdgården: Skallsjö Sommarorkester under ledning av Carl Vallin. 
 
10 oktober. S:t Nicolai kyrka: Uffes Blås Brassband 
 
12 november. S:t Sigfrids kyrka: Vertavokvartetten. En internationellt verksam stråkkvartett 
med basen i Norge. 
 
27 november. Folkets Hus: Jazzkonsert med den danska duon Sinne Eeg sång och Jacob 
Christoffersen piano. 
 
19 december. S:t Nicolai kyrka: Bachs Juloratorium med kör, orkester och solister. 



År 2020 går till historien på många olika sätt. En pandemi har härjat över hela världen med 
många dödsoffer och en lidande befolkning som följd. Från och med mitten av mars månad 
stannade i stort sett allt kulturliv i Sverige på grund av de restriktioner myndigheterna satt 
upp. En viss ljusning syntes i början av hösten då en gräns sattes om högst 50 personer i 
publiken. Under den tiden kunde vi genomföra tre evenemang innan restriktionerna 
skärptes igen.  
 
För styrelsen har den uppkomna situationen inneburit så mycket mer arbete. Osäkerheten 
om hur länge pandemin skulle fortgå, gjorde det svårt att planera verksamheten. Vi har som 
alltid ambitionen att presentera ett program som håller högsta kvalitet och det har vi 
fullföljt. Det är alltid tungt att meddela kontrakterade artister om inställda konserter. 
Artisterna är i många fall frilansade, utan fast anställning, vilket gör deras situation särskilt 
svår.   
 
Trots alla svårigheter som präglat det gångna årets verksamhet, ser styrelsen positivt på 
framtiden. När myndigheterna så småningom lättar på publikrestriktionerna har Lidköpings 
konsertförening ett gediget program i beredskap att presentera för vår trogna publik. Då kan 
vi med stolthet leva upp till vårt motto om att presentera musik av hög kvalitet och 
därigenom berika musiklivet i Lidköping.  
 
 
Lidköping den 27 februari 2021 
 
 
 
…………………………………………………… …………………………………………………… 
Gunnar Erstorp Conny Liljenberg 
 
 
 
…………………………………………………… …………………………………………………… 
Emil Persson Martin Hjorth 
 
 
 
…………………………………………………… …………………………………………………… 
Stephen Craig Hildegard Jansson  
 
 
 
…………………………………………………… ……………………………………………………                        
Ingrid Abelsson Wallroth                                       Torbjörn Möller 
 
 
 
...........................................………. 
Christina Hedlund 


