
Verksamhetsberättelse för Lidköpings Konsertförening 2022 

 

Årsmötet hölls lördag 26 februari i Sigfridskyrkan. 

Styrelsen, bestående av Martin Hjorth ordförande, Ingrid Abelsson Wallroth vice 
ordförande, Anna Lokrantz sekreterare, Magnus Peterson kassör, Johan Sundström 
webbmaster, Elena Burnuchyan, Mattias Hjortlinger, Torbjörn Möller, Emil Persson och 
Elisabeth Svanerud, har under året haft 12 protokollförda sammanträden.  

Programkommittén har bestått av Ingrid Abelsson Wallroth och Martin Hjorth. 

Revisorer har varit Lars-Ola Högsborn och Lars Svensson, suppleant Gunnar Midhagen. 

Valberedningen har bestått av Christer Almquist sammankallande och Christina Hedlund. 

Medlemsavgiften har varit oförändrad, 250 kr/år. Medlemsrabatt 50 kr/konsert. 

Antalet medlemmar i konsertföreningen fortsätter att öka. Vid årets början var 
medlemsantalet 302 och vid årets slut 323.  

Ekonomi. Konsertföreningen får ekonomiskt stöd från Lidköpings kommun, Statens 
Kulturråd och John Hedins Stiftelse. Lidköpings församling och Lidköpings Folkets hus bidrar 
ekonomiskt vid samverkansprojekt. Föreningen har ett treårigt sponsoravtal med 
Sparbanken Lidköping. Läcköstiftelsen och Sparbanksstiftelsen har bidragit med medel till 
sommarkonserten i Stadsparken. 

Lidköpings församling är sedan många år en viktig samarbetspart för konsertföreningen. 
Under 2022 har samarbetet resulterat i fem gemensamma konserter varav fyra i S:t Nicolai 
kyrka och en i Sigfridskyrkan. Även årsmötet avhölls i Sigfridskyrkan. 

Folkets hus. Konsertföreningen har etablerat ett samarbete med Lidköpings Folkets hus 
under rubriken ”Jazz på Folkan”. Under året har tre jazzkonserter arrangerats. Målet är att 
även framledes genomföra 1-2 jazzkonserter per termin med Folkets hus som lokal. 

Barn och ungdom. Konsertföreningen arbetar aktivt för att öka intresset för levande musik 
bland barn och ungdom. En körkonsert i S:t Nicolai var specifikt inriktad mot yngre publik. 
Kylandersalen på Musikskolan har använts som lokal vid ett konserttillfälle. Då arrangerades 
också en workshop med de gästande musikerna för elever från musikskolan.  

Konsertföreningen är ansluten till Kammarmusikförbundet och det regionala nätverket 
Kammarmusik i Väst. Föreningen är också med i Svensk jazz och nätverket Knutpunkt. 
Genom dessa nätverk kan vi ta del av turnéer med internationella och svenska grupper till 
förmånliga priser.  

”Kammarmusiklyftet”. Kammarmusik i Väst lyckades utverka ett regionalt bidrag för 
”omstart av kulturen” efter coronapandemin. Bidraget var villkorat men kunde i Lidköping 
omsättas i en serie på 10 konserter för barn i årskurs 2, sammanlagt 531 elever, och 9 



konserter på äldreboenden och Stadsbiblioteket. Bidraget var tyvärr en engångsföreteelse 
och förnyad ansökan från nätverket för 2023 resulterade i avslag. 

Medlemsinformation. Föreningsbrev med programfoldrar har skickats med post till alla 
medlemmar i januari och augusti. Föreningens hemsida är en viktig informationskälla för 
medlemmar och allmänhet och erbjuder alltid aktuell uppdaterad information. Nyhetsbrev 
med e-post skickas till de 90% av medlemmarna som har för föreningen känd e-postadress 
före varje konsert och vid andra tillfällen för information som rör medlemmarna.  

Marknadsföring. Information om våra konserter sprids genom programfoldrar, affischer, 
annonser och ”blänkare” i NLT, SkB och Lidköpingsnytt, annonsering i Läckö-Kinnekulle 
evenemangskalender, samt evenemangsinbjudan och annonsering på Facebook. 

 

Konserter under året 2022 

2 februari. Sigfridskyrkan. Kungsbackatrion: Malin Broman violin, Jesper Svedberg cello, 
Simon Crawford-Phillips piano. Musik av Joseph Haydn, Maurice Ravel, Britta Byström och 
Ludwig van Beethoven. Antal åhörare 71 (utsålt). 

26 februari. Sigfridskyrkan. Årsmöte med konsert. Vilhelm Moqvist, piano - vinnare av 
Polstjärnepriset 2021. Publik 45. 

5 mars. S:t Nicolai kyrka. Karlsson barock: Settecento Napoletano - Vår i Neapel – italiensk 
barockmusik från 1600- och 1700-talet. Publik 145. 

12 mars. Trio Suomi – finska världsartister på turné. Olli Leppäniemi klarinett, Marko 
Ylönen cello och Juho Pohjonen piano. Musik av Ludwig van Beethoven, Jean Sibelius, Erkki-
Sven Tüür och Johannes Brahms. Turné arrangerad av Kammarmusik i Väst. Publik 72. 

2 april. Stenhammarkyrkan. Göteborgs stråkoktett - kammarmusik med 8 musiker från 
Göteborgssymfonikerna. Musik av Wolfgang Amadeus Mozart, Grazyna Bacewicz och Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. Publik 54. 

23 april. S:t Nicolai kyrka. What is Life? - Körkonsert med Hägersten A Cappella. Publik 91. 

26 april. Jazz på Folkan. Lyöstraini (Träd av ljus”) - Ett möte mellan jazz, improvisation, 
svensk folkmusik och klassisk japansk tradition. Lena Willemark fiol och sång, Anders Jormin 
kontrabas, Karin Nakagawa koto (25-strängad). Turné arrangerad av Knutpunkt. Publik 72. 

7 maj. S:t Nicolai. Unga körer från Göteborgs domkyrka. Det ljusnar! - Gustavi Ungdomskör 
och Göteborgs Domkyrkas Flickkör. Publik 180. 

28 juli. Sommar i trägårn. Läckö kammarorkester med Frida Engström sopran och Conny 
Thimander tenor på Dina-scenen i Stadsträdgården. C:a 450 i publiken. 

12 september. Missionskyrkan. Ecstatic Ensemble – Malena Ernman med vänner. Sex 
sångare a cappella bjöd på en vokalhistorisk resa från medeltid till nutid. Publik 317 (utsålt). 



24 september. Missionskyrkan, Trio Frón. Isländsk flöjttrio med musik från barock till nutid. 
Turné arrangerad av Kammarmusik i Väst. Publik 72. 

5 oktober. Jazz på Folkan. Ellas kapell. Klassiska jazzkompositioner på nytt sätt. Turné 
arrangerad av Knutpunkt. Publik 71. 

8 oktober. Vänermuseet. Cristina Gallietto. Framgångsrik 22-årig klassisk gitarrist från 
Neapel. Publik 72 (utsålt). 

29 oktober. Missionskyrkan. Arvid Eriksson med pianokvartett. Göteborgsbaserad ensemble 
med kammarmusik av Mahler, Bridge, Britten och Hindemith. Publik 62. 

12 november. S:t Nicolai kyrka. Mozarts Requiem. Mozarts Requiem med S:t Nicolai Vocalis 
och Bel Canto, Skarabygdens symfoniorkester och solister. Dir. Lars Hernqvist. Två 
föreställningar. 478 åhörare sammanlagt. Båda föreställningarna utsålda. 

17 november. Musikskolan. Duo Julia & Theo. Vinnarna av kammarmusikbiennalen Ung & 
Lovande 2021. Julia Isaksson piano och Theo Hillborg saxofon. Publik 39. Workshop med 
elever från musikskolan före konserten. 

24 november. Jazz på Folkan. Anna Lundqvist Lisboa Cinco. Stjärnspäckad portugisisk 
jazzkvintett. Turné arrangerad av Knutpunkt. Publik 70. 

 

Sammanfattningsvis ser vi tillbaka på ett år med en mycket intensiv konsertverksamhet i 
svallvågorna efter coronapandemin. Vi har arrangerat totalt 17 konserter varav några 
framflyttade tidigare inställda evenemang. Farhågorna om minskade publiksiffror efter 
pandemin har inte besannats. Den goda publiktillströmningen och det ökande 
medlemsantalet talar för att styrelsens ansträngningar uppskattas av föreningens 
medlemmar. Uppmuntrade av detta fortsätter vi arbetet i vår målsättning att genom att 
arrangera konserter med levande musik av hög kvalitet berika kulturlivet i Lidköping.  

 

Lidköping den 25 februari 2023 
 
…………………………………………………… …………………………………………………… 
Martin Hjorth, ordf. Ingrid Abelsson Wallroth, vice ordf. 

…………………………………………………… …………………………………………………… 
Anna Lokrantz, sekr. Magnus Peterson, kassör 

…………………………………………………… …………………………………………………… 
Johan Sundström, webbmaster Elena Burnuchyan, ledamot 

…………………………………………………… …………………………………………………… 
Mattias Hjortlinger, ledamot Torbjörn Möller, ledamot 

……………………………………………………  
Elisabeth Svanerud, ledamot  


