Till medlemmarna i Lidköpings konsertförening!
Välkomna till ett nytt spännande musikår 2020.
Återblick. Under det gångna året har konsertföreningen haft en mycket positiv utveckling. Antalet
konserter har utökats med 2, till 12 konserter. Fem av konserterna har varit i samarbete med Lidköpings
församling, fyra i S:t Nicolai kyrka och en i Nicolaigården. I övrigt har tre stycken konserter hållits i
Kylandersalen i Musikskolan, två i Vänermuseet, en i Fajansen, Rörstrand Center och en friluftskonsert i
Stadsträdgården med fri entré.
Medlemmar. Det har också varit en positiv utveckling på medlemssidan. Vi märker att intresset för den
musik konsertföreningen presenterar vinner ökat gensvar. Antalet medlemmar var 230 vid årets början,
nu 272 st. en ökning med 42 medlemmar! Vi märker också en ökning vad beträffar antalet besökare på
våra konserter. Denna utveckling är grunden till att styrelsen vågar satsa på ett program som
genomgående håller hög klass.
Årsavgift. Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2020. Avgiften är 250 kr/år och betalas till
bankgiro 5081-5190 eller Swish-konto 123 512 67 84. (Vi bifogar inget inbetalningskort i år.) Glöm inte
att ange ditt namn vid inbetalningen! Som medlem har du 50 kr rabatt på entréavgiften.
Medlemskort. Ditt kort, utan namn, bifogas med detta brev. Kortet blir giltigt först när du betalt
medlemsavgiften och skrivit in ditt namn.
Nyhetsbrev. Under 2019 infördes nyhetsbrev via e-post. Dessa brev skickades ut till alla som anmält epostadress till föreningen. Med nyhetsbreven har vi att kunnat ge information om programändringar och
ev. nytillkomna evenemang. Inför varje konsert har vi skickat påminnelser med ev. ny information om
konserterna. Vi vill gärna att alla som har tillgång till e-post meddelar sin adress. Prenumeration på
nyhetsbrev kan göras på hemsidan.
Våren 2020. Vi har under vårsäsongen två jazzkonserter av bästa märke, en solokonsert med pianisten
Bobo Stenson och en konsert med Rigmor Gustafsson med trio. Det blir en romansafton med bl.a.
sopranen Ida Falk Winland, vidare kommer Fanny Hensels Oratorium att framföras av bl.a. S:t Nicolai
Vocalis. Ett samarbete med nätverket ”Kammarmusik i Väst” gör det möjligt att presentera den
internationellt erkända isländska Trion Frón. Ytterligare en mycket meriterad trio blir i nästa konsert då
Kungsbackatrion kommer på besök. Skallsjö sommarorkester är välbekant genom de två senaste
somrarnas konserter i Stadsträdgården och den 23 juli återkommer de till Lidköping.
Se hela programmet på vår hemsida www.lidkopingskonsertforening.se
Årsmöte. Konsertföreningens årsmöte äger rum lördagen den 14 mars kl. 15.00 i Nicolaigården.
Sedvanliga förhandlingar, lättare förtäring och ett musikprogram av Jenny Lander och Ingegerd Ottosson
Höög. Styrelsen har 2019 bestått av: Gunnar Erstorp ordf., Conny Liljenberg v. ordf., Christina Hedlund
sekr. och Martin Hjorth kassör. Dessutom ingår Hildegard Janson, Bengt Otterberg, Ingrid Abelsson
Wallroth, samt Benjamin Kjell under våren och Stephen Craig under hösten. Emil Person från musikskolan
var tidigare adjungerad styrelsemedlem, men är nu ordinarie.
Kommunikation. Styrelsen tar gärna emot synpunkter och tips från medlemmarna om hur verksamheten
skall bedrivas. Kontakt med styrelsen kan ske på olika sätt, främst genom vår nya e-postadress:
info@lidkopingskonsertforening.se

Medlemsregister. Detta omfattar namn, postadress, ev. e-postadress, samt uppgift om inbetald årsavgift.
Registret är nödvändigt för utskick av föreningsinformation. Det förvaras på ett säkert sätt och utlämnas
aldrig till tredje part. Medlem som begärt utträde eller inte betalt sin årsavgift på två år raderas ur
registret. Detta medlemsbrev skickas till alla medlemmar med ”vanlig” postgång, men även via e-post till
er som anmält era adresser. Detta gör vi för att kontrollera att alla e-postadresser är korrekta. Ni som
anmält e-postadress men inte fått brevet via e-post kontaktar: info@lidkopingskonsertforening.se
Vara konserthus. Vi har inlett ett samarbete med Vara konserthus som innebär att medlemmarna i
Lidköpings konsertförening erhåller 50 % rabatt på konserter i ”Kammarmusikserien”. Detta erbjudande
gäller tills vidare. Se vidare upplysningar på vår hemsida: www.lidkopingskonsertforening.se
För styrelsen
Gunnar Erstorp ordf.

