
Formandens beretning for sæsonen 2019-2020

Coronapandemien satte desværre en brat stopper for afslutningen af vores sæson med aflysning af 
den sidste koncert d. 15. marts. Vi havde glædet os til gensynet og genhøret med Daniel Beskow og 
Johannes Held med deres Heinrich Heine program og til samarbejdet med vores tyske 
søsterforening Musikfreunde in Leck und Umgebung. Koncerten skulle have fundet sted lørdag i 
Leck og søndag i Tønder. Vi stiler efter at holde koncerten søndag d. 30. august, om alt går vel!

Koncertsøndagene i Pumpehuset kl. 15 er velbesøgte, og vores veloplagte publikum, mange er 
stamgæster, møder op i god tid for at få sig en god plads. I gennemsnit har der været ca. 60 
opmærksomt lyttende tilhørere til hver af vores koncerter.Timerne fra kl. 15 til kl. 17 søndag 
eftermiddag er et kulturtilbud, som vi kan være stolte af.

Foreningens bestyrelse har med uddelegering af arbejdsopgaverne gjort det overkommeligt at 
deltage i bestyrelsesarbejdet.

Formanden har kontakt med musikerne, museet, kommunen og pressen. Koncerterne annonceres på
Kultunaut.dk. , på Kristeligt Dagblads hjemmeside, i Ugeavisen, i JyskeVestkysten , Der 
Nordschleswiger og Flensborg Avis. Formanden planlægger sammen med et musikudvalg årets 
koncerter. Når først opgaverne med opsøgning, udvælgelse og aftaler med sæsonens kunstnere er i 
hus, skal der laves layout til den trykte folder, som trykkes i 300 eksemplarer som udsendes efter 
sommerferien.

Næstformanden og sekretæren har skriftlig kontakt med medlemmerne pr. e-mail og sørger for 
kommunikationen til vores venskabsforeninger nord og syd for grænsen.

Alle disse initiativer gør, at Tønderegnens Musikforening er kendt i vide kredse.

Kassereren er en uforlignelig  sparingspartner for formanden i forbindelse med alt skriftligt ud af 
huset. Han stiller skarpt på økonomien og sørger for, at foreningens historie bliver opdateret og 
sendt videre til lokalhistorisk arkiv.
Et bestyrelsesmedlem er ansvarlig for vores hjemmeside www.temf.dk samt fotograf og ankermand 
til vores facebook profil på de sociale medier http:www.facebook.com/tonderegnensmusikforening.
Andre hjælper med stoleopstilling til koncerterne eller sørger for blomster i vinduerne eller hjælp 
ved billetbordet. 
Efter hver koncert inviteres musikerne og bestyrelsen til Nachspiel, hvor et af 
bestyrelsesmedlemmerne i sit private hjem serverer et måltid inden musikerne hjemrejse. Det er 
noget, der sættes stor pris på, og som rygtes blandt musikere.

Alt i alt en meget velfungerende bestyrelse, som formanden skylder stor TAK!

Vores koncertrække 2019-2020

Den første koncert søndag d. 29. september 2019.
Vi havde haft held til at engagere Randers Kammerorkester med 14 musikere. Det er usædvanligt, 
at vi får så mange musikere på en gang, men rummet og arkustikken var fin til den store gruppe. 
Det var meget interessant at se samspillet mellem musikerne.
Musik af Arthur Honegger, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven og Paul Hindemith.
Antal tilhørere: 53



Den anden koncert søndag d. 27. oktober 2019.
Liedkoncert med den danske alt Simone Rønn og den bulgarske pianist Galya Kolarova.
Alle blev betaget af den smukke sangerindes dejlige sang, og vi var enige om, at vi var heldige med 
at engagere hende nu, inden hun blev alt for berømt og dyr! 
Musik af P.E. Langemüller, L. Janácek, C. Debussy, G. Fauré og Robert Schumann.
Antal tilhørere 47

Den tredje koncert søndag d. 10. november 2019.
Den verdensberømte duo blokfløjtevirtuos Michala Petri og guitarist Lars Hannibal.
I anledning af Michala Petris 60 års fødselsdag og 50-året for hendes første offentlige koncert gav 
duoen koncerter i mange af landets musikforeninger. Vi lejede os ind i Tønder Gymnasiums festsal, 
fordi vi forventede mange tilhørere. Publikum fik en stor oplevelse og genhørte mange af duoens 
glansnumre.
Antal tilhørere 80

Fjerde koncert søndag d. 2. februar 2020.
Den unge talentfulde danske pianist Elisabeth Holmegaard Nielsen.
Hun gav en koncert, som var af internationalt format. Publikum var begejstrede. Vi forventer at se 
og høre hende på de internationale scener i Europa!
Musik af W.A.Mozart, Carl Nielsen, C. Debussy,R. Shchedrin og S. Prokofiev.
Antal tilhørere 65

Også i år kan vi se tilbage på en god og velbesøgt sæson, som jo kun er gjort mulig gennem stor 
velvilje fra vore sponsorer:
Statens Kunstfond, Solistforeningen af 1912, Augustinus Fonden, Proit, Basal Kvalitet&Miljø Aps, 
Toosbuys Fond, Dansk Kultursamfund af 1910, BHJ Fonden, Tønderhus Fonden, Kreditbanken i 
Tønder og Carl Nielsen Fonden.
Stor TAK til vore sponsorer.

Formandens ønsker fore den kommende sæson:

Coronatiden har fået os alle til at tænke over tilværelsen mangesidighed. Specielt 
forsamlingsforbuddet har været hårdt for mange. Jeg glæder mig igen til ,at vi kan forsamles i 
Pumpehuset søndag til koncert i Tønderegnens Musikforening.
Forhåbentlig kan vi gennemføre koncerten med Daniel Beskow og Johannes Held søndag d. 30. 
august kl. 15 i Pumpehuset, som erstatning for den aflyste koncert d. 15. marts.
Vi er en kammermusikforening, som næste år har eksisteret i 75 år. Mit ønske er, at vi må blive ved 
med at kunne tilbyde kammermusik af højeste kvalitet, som bliver udført af bl.a. unge, spirende, 
dygtige og prisvindende danske og udenlandske musikere.
Denne musik indeholder en skønhed og ro, som er svær at finde i det forhåbentligt snart pulserende 
liv uden for koncertsalene.
Atter i år håber vi på velvillige sponsorer og et trofast publikum, som kan glæde sig til næste 
sæsons koncerter, som snart vil kunne ses på hjemmeside www.temf.dk og på vores facebook profil.

Hermed atter stor tak til bestyrelsen, til Tønder Museum, til pressen, til vore sponsorer og til 
medlemmer, abonnenter og koncerternes tilhørere for god opbakning!

Tønder d. 22.juni 2020
Inge-Lise Popp Stuckert


