
Verksamhetsplan för Lidköpings Konsertförening 2023 
 
Lidköpings konsertförening är en ideell förening med ändamål att främja intresset för 
konstmusik i Lidköpings kommun. För detta ändamål skall föreningen (enligt våra stadgar) 
bl.a. arrangera offentliga konserter och ta initiativ till annan verksamhet som främjar 
intresset för konstmusik. 
 
Föreningen har de sista åren haft en mycket positiv utveckling. Antalet medlemmar i 
föreningen har ökat kontinuerligt och uppgår nu till 323. Detta tillsammans med ökande 
publiktillströmning och höjda anslag från Lidköpings kommun och Kammarmusikförbundet 
har förbättrat våra möjligheter att erbjuda konserter av hög klass med framstående musiker. 
Antalet konserter har också ökat. 2022 blev ett mycket intensivt år i svallvågorna efter 
coronapandemin med totalt 17 konserter. Innevarande år 2023 planerar vi för 13 konserter, 
varav 8 med kammarmusik, 1 med orkester och 4 jazzkonserter. 
 
Som tidigare lägger vi tyngdpunkten på klassisk konstmusik i kammarformat. I samverkan med 
Lidköpings Folkets hus arrangerar vi också konserter med nutida improviserad jazzmusik 
under rubriken ”Jazz på Folkan”. I vårt programval strävar vi efter bredd och variation i 
utbudet och i valet av musiker finns både etablerade sådana ur den yppersta eliten i landet 
och yngre meriterade musiker på väg uppåt i karriären. Regional samverkan genom nätverken 
”Kammarmusik i Väst” och ”Knutpunkt” ger oss möjlighet ta del av turnéer med 
internationella ensembler av hög kvalitet.  
 
Föreningen arbetar aktivt för att öka intresset för klassisk levande musik bland barn och 
unga. Barn och ungdom <20 år har fritt inträde till alla våra konserter. För att nå ut till yngre 
åldersgrupper arbetar vi mot musikskolan och musiklinjen på De la Gardiegymnasiets 
estetprogram med information och med workshops när så är möjligt.  
 
Vi kommer att behålla våra låga biljettpriser: 100 kr för föreningens medlemmar, 150 för icke 
medlemmar för flertalet konserter. Barn och ungdomar <20 år har fritt inträde. 
Sommarkonserten är gratis för alla. 
 
 
Följande konserter planeras under året: 
 
18 januari – Jazz på Folkan med Lara Rosseel Quentet. Belgisk jazzgrupp under ledning av 
basisten Lara Rosseel. Knutpunktsturné. 
 
28 februari – Carl Nielsen kvintetten. Dansk-svensk blåsarkvintett. Musik av Chabrier, 
Bentzon, Tomasi och Nielsen. Lokal Missionskyrkan. 
 
11 februari – Gémeaux Quartett. Internationellt framgångsrik stråkkvartett med bas i Basel, 
Schweiz. Musik av Haydn, Debussy och Borodin. Turné arrangerad av Kammarmusik i Väst. 
Missionskyrkan. 
 
11 mars – Jazz på Folkan - Léleka - Ukrainsk afton. Ukrainsk folk-jazz med multikulturell 
jazzgrupp från Berlin. Knutpunktsturné. 



 
1 april – Romansafton med Johanna Wallroth, sopran, och Magnus Svensson, piano. Musik 
av bl.a. Sibelius, Debussy och Mozart. Missionskyrkan. 
 
22 april – Klassisk pianoafton med Bernt Wilhelmsson. Musik av Mozart, Poulenc, Debussy, 
Chopin och Stenhammar. Missionskyrkan. 
 
31 juli – Sommarkonsert i Stadsparken med Skallsjö sommarorkester. 
 
16 september – Leif Aruhn Solén, tenor, med barockmusiker. S:t Nicolai kyrka. Samverkan 
med Lidköpings församling. 
 
30 september – Preliminärt programförslag: Trio con Brio. Pianotrio från Köpenhamn. Turné 
genom Kammarmusik i Väst. 
 
Oktober, datum ej fastställt – Jazz på Folkan med Lars Jansson trio. 
 
21 oktober - Minna Weurlander, accordeon, och Deseo String Quartet. Lokal ej bestämd. 
 
18 november - Messiaen Quartet Copenhagen. Klarinett, violin, cello och piano. Musik av 
Debussy, Ravel och Messiaen. Lokal ej bestämd. 
 
29 november – Jazz på Folkan – North Sea String Quartet. Knutpunktsturné. 
 
 


