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Musik giver universet en sjæl, den giver sindet vinger, fantasien flugt, alvoren charme, og den giver munterhed og liv 
til alt. skriver Platon ca. 300 f. Kr.   

Vi har lige haft sæsonens sidste koncert og Platons store ord – giver mening igen. Vore koncerter har været 
successer både i.flg. vore medlemmers tilbagemeldinger og når det gælder tilhørerantal. Musikerne har over en bank
glædet sig over den varme stemning der er i rummet når vi lytter og de spiller.
Jeg er selv amatørkammermusiker og ved fra vores koncerter, hvor meget tilhørerne er med til at gøre en koncert 
god. Når publikum vil musikken og musikerne, så bliver spillet bedre og varmere; det er en gensidig oplevelse og en 
god spiral der sættes i gang. Og som sagt vore kunstnere oplever at vi vil dem og at de bliver gode pga. af os.

Vi har mange medlemmer og en del ikke-medlemmer der kommer til enkelte koncerter. Men hvilken forening vil ikke
gerne være større! – et af vore tiltag i år var at tilbyde en Nabobillet, dvs. at et medlem kunne tage en ven eller nabo
med til en koncert, for at ”prøve” det! – en del af billetterne er blevet benyttet og nu venter vi så på at se om det 
betyder nye indmeldelser i foreningen. Vi vil tilbyde den samme ordning igen i næste sæson til udvalgte koncerter.

Vi må hele tiden holde for øje, hvad der er Lemvig Musikforenings hensigt og mål – at bringe god musik til byen, 
både klassisk og jazz – og det midt imellem! Når bestyrelsen planlægger forsøger vi at skele til at musik har mange 
udtryksformer. I disse år sker der en fusion af mange genrer, og det alvorlige i at gå til koncert er ved at ændre sig. I 
de sidste år har vi bedt musikerne om at fortælle om musikken og det har været fint at få en indsigt i et værk på den 
måde. Næste sæson har vi lavet aftale med et orkester, der både er klassiske og rytmisk moderne, for på den måde 
at præsentere hvad der rører sig i musiklivet.

Når vi i løbet af en sæson hører så megen musik af så forskellige komponister og kunstnere – så er det en kilde til en 
stor glæde. Og Det er svært at udpege den koncert der var årets den bedste – heldigvis!

I denne sæson lagde Poseidonkvartetten ud med et tæt og bevægende program; senere var det Søren Johannsen 
piano, Dorthe Zielke trompet og Stig Fogh Andersen, tenor der bl.a. fejrede Carl Nielsens fødselsdag. Trio Vivo 
spillede næsten ikke idet storm og uvejr forsinkede 2 af de 3 musikere – vi nåede at høre et enkelt værk med trioen, 
men inden havde pianisten Emil Gryesten måttet lave en ”improviseret” koncert – det blev en uforglemmelig 
eftermiddag, hvor både vi som tilhørere og musikerne mærkede varmen og glæden. Nytårskoncerten med Bo 
Kristian Jensen, Kristine Becker Lund og Jacob Beck blev festlig og præcis som en koncert ved årsskiftet skal være. 
Vinterjazzen kørte på fuld skrue i hele uge 8; vores del af VinterJazz var med Vuust kvartet og deres melodiøse spil. 
Og så var foreningen tovholder for de andre jazzaktiviteter på Tuskær, i Lemvig kirke, på biblioteket og på 
seminariet. Ensmbl MidtVest sluttede denne sæson med ”Beethoven, Nielsen & Sibelius” - og de levede op til at 
være specialister i kammersammenspil. 

Og det er glædeligt at kunne afholde koncerter når vi også oplever det fremragende samarbejde med Lemvig 
gymnasium og Museet for religiøs kunst – tak for det!

Vi er glade for støtten vi får fra vore sponsorer – selv i sparetider skal der være plads til kultur og det viser deres 
støtte at også de mener.

Vi er igen flot støttet af Kulturelt Samråd - tak for det.
Vores Økonomi er stabil og ting kan lade sig gøre. Det er stadig vigtigt at fastholde og udbrede kendskabet til Lemvig 
Musikforening. Og det er vigtigt at tænke i nye sponsorater eller tilskud på nye måder!
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Foreningen har også forpligtigelse til at være arrangører på ture til Operaer eller koncerter udenbys/udenlands. 
I år bliver det med en total udsolgt bustur til Musikkens hus i Ålborg i maj.
I næste sæson stræber vi efter at tilbyde en tur til det sydlige Jylland evt Alsion i Sønderborg, der jo er et nyt 
kulturcenter på de egne.

Ellers er de fleste af næste sæsons aftaler på plads, og oversigten kommer ud til sædvanlig tid – dvs. i begyndelsen af
september. 
Lige nu er det: Dolcemente trioen med harpe, fløjte og cello; sopranen Gitta-Maria Sjöberg og pianisten Ulrich Stærk 
med Lieder og arier bl.a.; blæserkvintetten Opus Zoo, Nytårskoncert med sopranen Elsebeth Dreisig og tenor 
Magnus Vigilius. Og endelig Emil Gryesten, solopiano. Vi arbejder på Vinterjazzens indhold; med Kjeld Lauritsen på 
B2-orgel med band. Og så vil vi prøve at arrangere koncert for børn, måske i samarbejde med Lemvig Musikskole, 
skoler, Tante Andante eller andre.

I år besluttede bestyrelsen at udnævne vores tidligere formand gennem mange år Kirsten Lønborg til Æresmedlem af
Lemvig Musikforening med følgende begrundelse:

Lemvig Musikforening har til formål at arrangere koncerter for Lemvig og omegns borgere. Vi har små 
200 medlemmer og ved hver koncert er der en række tilhørere ud over medlemmerne.  
Lemvig Musikforening henvender sig til at voksent og modent publikum, der ønsker at høre musik af 
kvalitet. Ud over medlemskontingentet er vi afhængige af sponsorer, for at kunne skaffe de helt 
rigtige ensembler til byen.  
Ved hver koncert laves der et flot trykt program med oplysninger om værkerne der spilles 
– alt dette har du i din formandsperiode formået at få konsolideret og fået til at vokse, så mange 
mennesker i Lemvig og omegn kender musikforeningen og forbinder den med fin kvalitet og stærke 
oplevelser. Derfor vil jeg gerne på bestyrelsens vegne udnævne dig til ÆRESMEDLEM AF LEMVIG 
MUSIKFORENING.

Stor tak til bestyrelsen - det er sin sag som kasserer at klare regnskabet med afregning til kunstnerne, codaafgift, 
medlemskartotek og div. andre tiltag; som sekretær at komme ind i de mange tilskudsregler og ansøgninger om 
penge; som jazz-kyndige at stå for Vinterjazz; ja og som os ALLE – inklusive suppleanter og ægtefæller at tage sig af 
det praktiske før, under og efter en koncert. 
I år vælger Barbara Hinz (efter 14 års medlemskab), Erik Bitsch (efter 10 års medlemskab), at takke af i bestyrelsen 
mens Lise Roar (efter ca 6 års medlemskab) er flyttet. De har været med i mange år og har ydet en meget stor og flot
indsats. Stor tak for indsatsen, engagementet og humøret.
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