Formandsberetning for sæsonen 2020-2021
Vores mangeårige kasserer i Tønderegnens Musikforening Bent Valeur blev indlagt med
blodpropper i lungerne i slutningen af november 2020. Han døde og blev begravet fra Tønder
Kristkirke. Det var et stort tab for foreningen og bestyrelsen. Bent var altid en meget stor hjælp og
sparingspartner for mig som formand. Ære være hans minde!
Coronapandemien har sat sit præg på koncertsæsonerne 2019-2020 og 2020-2021. Den sidste
koncert i 2019-20 skulle have fundet sted søndag d. 15. marts 2020. Men hele Danmark lukkede
ned d. 13. marts. Jeg tror alle kan huske den mærkelige stilhed på gader og veje. Ingen biler eller
mennesker.
Heldigvis kunne vi udskyde koncerten med Daniel Beskow og Johannes Held til d. 30. august
2020 , hvor 34 tilhørere kunne nyde den betagende sang og det flotte klaverakkompagnement.
Programmet var ”Dicterliebe” af Robeert Schumann og ”Schwanengesang” af Franz Schubert.
Søndag d. 27. september spillede den unge danske pianist Alexander T. Ventegodt et
velbesøgt ”Chopin program”. Der kom 51 tilhørere, fuldt hus, som nød det flotte klaverspil i
Brillant vals no. 1 og 2, Ballade no. 3, Nocturne op. 9 no. 1 og 2, og Andante Spianato & Grande
Polonaise op. 22 samt Sonate no. 3 op. 58.
På grund af udviklingen af smitten i samfundet blev det aftalt med den danske pianist John
Damgaard at aflyse koncerten d. 25. oktober. Han skulle have spillet Beethovens tre sidste
klaversonater. Heldigvis kunne koncerten flyttes til næste sæson 12. september 2021.
Søndag d. 22. november havde foreningen så genbesøg af Randers Kammerorkester med et p.gr.af
coronakrisen reduceret program. Der kom 32 tilhørere, som kunne nyde det store kammerorkester.
Søndag d. 21. marts skulle vi have holdt 75 års jubilæumskoncert med Trio Ondine, som skulle
have spillet Haydn, Brahms og Beethoven. Det satte lukning af museet samt coronakrisen også en
stopper for. Koncerten vil blive afholdt søndag d. 20. juni altså som slutkoncert for denne sæson.
Søndag d. 25.april havde vi engageret Rawlins Piano trio og violinist fra Sønderjyllands
Symfoniorkester Mihaela Oprea. Da Piano trioens medlemmer bor i USA, måtte denne koncert
desværre også aflyses p.gr.a. Indrejseforbud.
Pinsedag d. 23. maj deltog Tønderegnens Musikforening i et samarbejdsprogram med musikere fra
Kammermusikfestival Sylt og Klasseske Dage i Holstebro under uverskriften: ”Genforening
bliver til genåbning”. Det var fantastisk igen at kunne komme til koncert med dygtige, levende
musikere. Mundbind og coronapas el. lign. var påbudt.
Alt i alt en lidt anderledes musiksæson, som trods alt endte godt.
Også i år kan vi se tilbage på en sæson, som er gjort mulig gennem stor velvilge fra sponsorer, som
vi skylder stor tak.
Sponsorer: Augustinus Fonden, Dansk Kultursamfund af 1910, Solistforeningen af 1921,
Kreditbanken i Tønder og Kulturstyrelsen.
Formandens ønsker for den kommende sæson:
Som ved sidste generalforsamling har coronatiden fået os alle til at tænke over tilværelsen
mangfoldighed.. Specielt forsamlingsforbuddet har været hårdt for os alle. Jeg glæder mig til igen at
kunne forsamles i Pumpehuset søndag til koncert i Tønderegnens Musikforening. Forhåbentlig vil
alt være normalt d. 20. juni og efter sommerferien.
Vi er en kammermusikforening, som i år ville have kunne fejre 75 års jubilæum.

Mit ønske er, at vi må blive ved med at kunne tilbyde kammermusik af højeste kvalitet, som bliver
udført af ældre og unge, spirende, dygtige og prisvindende danske og udenlandske musikere.
Denne musik indeholder en skønhed og ro, som er svær at finde i det 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 side.
Trods corona krise er der i løbet af sidste år tikket koncertforslag ind på formandens computer. Ud
fra disse har jeg kunnet lave næste sæsons koncertrække med en perlerække af dygtige, unge og
garvede, prisvindende musikere, som glæder sig til at komme til Tønder i sæson 2021-2022.
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. 16. juni 2021
Inge-Lise Popp Stuckert

