Verksamhetsplan för Lidköpings konsertförening 2020.
Lidköpings Konsertförening har de sista åren haft en mycket positiv utveckling. Antalet
medlemmar i föreningen har mer än tredubblats på 3 år och uppgår nu till 277. Detta
tillsammans med ökande publiktillströmning och höjda anslag från Lidköpings kommun och
Kammarmusikförbundet förbättrar våra möjligheter att erbjuda konserter av hög klass med
framstående musiker. Antalet konserter har utökats från 7 st. 2016 till 9 st. 2017, 11 st. 2018
och 12 st. 2019. Även 2020 planerar vi för 12 konserter: 6 under vårterminen, 1
sommarkonsert och 5 under hösten.
Som tidigare lägger vi tyngdpunkten på klassisk konstmusik i kammarformat. Därutöver blir
det körverk och jazzkonserter. I valet av musiker finns både etablerade sådana ur den yppersta
eliten i landet och yngre meriterade musiker på väg uppåt i karriären. I vår målsättning ingår
också att skapa utrymme åt kvinnliga musiker och tonsättare och nutida musik som
komplement till den klassiska. På så sätt skapar vi bredd och variation i utbudet.
Om tillfälle ges kommer vi också att engagera gästande musiker för workshops i musikskolan
och ev. någon öppen konsert utöver planerat program.
Vi kommer att behålla våra låga biljettpriser: 100 kr för föreningens medlemmar, 150 för icke
medlemmar. Barn och ungdomar <20 år har fritt inträde. Sommarkonserten är gratis för alla.

25 januari – Bobo Stenson på flygeln i S:t Nicolai. Bobo Stenson är en nestor inom svensk jazz,
har turnerat runt hela världen och spelat in ett flertal skivor. Med sitt lyriska pianospel har han
präglat en generation av yngre svenska jazzpianister.
15 februari – Ida Falk Winland, sopran, och Magnus Svensson, piano. Romansafton med en
av landets absolut finaste operasångerskor, internationellt efterfrågad och aktuell under året
med roller både på Stockholms- och Göteborgsoperan. Lokal: Sigfridskyrkan.
7 mars – Rigmor Gustavssons kvartett. Sveriges mest välkända och omtyckta jazzsångerska
uppträder tillsammans med Jonas Östlund, piano, Martin Höper, bas, och Chris Montgomery,
trummor. Lokal: Folkets Hus
21 mars – Musik av G F Händel: Messias del 2, Orgelkonsert, "Zadok the Priest" - en av 4
s.k. Coronation Hymns. Orgelkonsert nr. 1 för solist och orkester. Medverkande är Frida
Engström sopran, Ann-Kristin Jones, alt, Daniel Ralphsson, tenor, Sami Yousri, bas, Anders
Börjesson och Benjamin Kjell, orgel, kören S:t Nicolai Vocalis, Skarabygdens
symfoniorkester, dirigent Lars Hernqvist. Lokal: S:t Nicolai kyrka
4 april – Frón, isländsk trio med flöjt, cello och piano. Musik från Händel till nutid. Turné
arrangerad av nätverket Kammarmusik i Väst. Lokal: Kylandersalen, Musikskolan.
25 april – Kungsbackatrion. Internationellt efterfrågad svensk pianotrio med Malin Broman
violin, Jesper Svedberg cello och Simon Crawford-Phillips, piano. Lokal: Sigfridskyrkan.
30 juli – Skallsjö Sommarorkester återkommer till Lidköping för Sommarmusik i
Stadsträdgården. En 20-mannaorkester bestående av några av de bästa unga stråkmusikerna i
Sverige, med mottot ”När den musikaliska ungdomseliten själv får bestämma”.

12 september - Flöjtkvartetten 40f. De navigerar chosefritt och kommunikativt genom sitt
säregna ljudlandskap. Kvartetten består av Ann Elkjär, Jill Widén, Åsa Karlberg och Anna
Svensdotter. De spelar dels för den yngsta publiken på dagen i Stadsbiblioteket dels på
kvällen i Vallien-rummet på Vänermuseet.
26 september - The Nordic Baroque Band är en ensemble med musiker från Sverige och
Danmark som är specialiserade på den tidiga musiken. Ensemblen består av Monica Schmidt
Andersen, blockflöjter, Johannes Jacobsson, violin, Sören Storm Larsen, violin, Jeanette
Eriksson, viola och violin, Magnus Malmros, cello och Mogens Fangel Damm, cembalo.
Lokal: S:t Nicolai kyrka.
22 oktober - Duo Winiarski – Carron. Kristina Winiarski, cello och Pontus Carron, piano.
Duon var vinnare av Kammarmusikbiennalen ”Ung och lovande” 2019. Lokal:
Kylandersalen, Musikskolan.
12 november - Vertavokvartetten. Denna stråkkvartett grundades i Hamar 1984. Den består av
Öyvor Volle, violin, Annabelle Meare, violin, Berit Cardas, viola och Björg Lewis, cello.
Kvartetten har sedan starten etablerat sig som en av världens ledande stråkkvartetter Lokal:
ännu ej fastställd.
27 november, preliminärt - Jazzkonsert med Sinne Eeg, sång och Jacob Christofferson, piano.
En dansk duo i absolut världsklass. Lokal preliminärt Kylandersalen, Musikskolan. Turné
arrangerad av Knutpunkt Nefertiti.
Vi är stolta över att vi kan presentera ett program av den höga kvalitet som denna redovisning
visar. Tyvärr saknar vi den konsertsal som behövs för att kunna göra musiken rättvisa och för
att på ett bra sätt kunna ta hand om våra gästande musiker. Vi anser att konsertföreningen har
en viktig funktion i kommunens kulturliv och vår målsättning är att arbeta för att denna
position befästes. Vi arbetar också för att kommunen skall ge oss de förutsättningar som
behövs för att vi skall kunna förverkliga denna målsättning.

