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Beretning om året 2019/2020 
 
Kære medlemmer 
 
Den 27. maj havde bestyrelsen planlagt Musikforeningens årlige generalforsamling på Det Hvide 
Pakhus med en hyggelig spisning og musikalsk underholdning af unge studerende fra MGK 
folkemusiklinien i Kolding. 
Men den 11. marts så verden og Danmark helt anderledes ud, da statsministeren lukkede 
Danmark ned pga. Corona-pandemien. 
I den forbindelse måtte vi naturligvis aflyse koncerten den 12. marts med pianisten Gustav Piekut, 
og ugen efter aflyste vi årets opera- og kunsttur til Schwerin med 45 deltagere. 
Da der stadig kun må samles 10 mennesker i en forsamling, har vi desværre også måtte aflyse den 
planlagte generalforsamling, og som I kan læse i den vedhæftede pressemeddelelse, har 
bestyrelsen ydermere besluttet helt at ”droppe” generalforsamlingen i år. 
 
Så derfor vil jeg her berette om året 2019/2020. 
 
Tirsdag den 13. august havde vi årets første koncert på Faaborg Museum med Trio Chalumeau, 
som består af tre klarinetister John Kruse, René Højlund Rasmussen og Kenneth Larsen, som 
opførte Bach's Goldberg Variationer. Det var en dejlig og spændende oplevelse. 
 
Den 15. september havde vi koncert med en af de allerbedste kvartetter Den Danske 
Strygekvartet, som består af Rune Tonsgaard Sørensen, Frederik Øland, Asbjørn Nørgaard og 
Frederik Schøyen Sjölin. 
De spillede et spændende, klassisk program i første del af koncerten, og efter pausen spillede 
kvartetten spillemandsmusik, som de også er fremragende til. Det var en helt fantastisk aften. 
 
Den 22. oktober havde vi koncert med en svensk jazzsangerinde Ellen Andersson, som er 
beskrevet som en ”ny verdensstjerne”, og det er der ingen tvivl om, at hun er på vej til at blive. 
Med sig havde hun 3 musikere Anton Forsberg, guitar, Thomas Fonnesbæk, bas og Morten Lund 
på trommer. 
 
Den 19. november oplevede vi Michala Petri på diverse blokfløjter sammen med sin mangeårige 
duo partner guitaristen Lars Hannibal. 
Det var berigende og dejligt at opleve duoen igen i Musikforeningen. Dem vi har fulgt igennem 
rigtig mange år. 
 
Den 6. december var vi på en ”lokal” operatur til Den Fynske Opera, hvor vi oplevede Don Juan, og 
inden forestillingen fik vi tapas i operaens foyer. 
 
Mandag den 16. december havde vi årets julekoncert med Helene Blum og Harald Haugaard og 
deres musikere, hvor temaet denne gang var Nordisk Jul. 
Det var igen en stor oplevelse og den fulde sal emmede af høj stemning og julehumør. 



 
 
 
Så kommer vi til det nye år, som traditionen tro startede med nytårskoncerten. 
 
Den 9. januar havde vi nytårskoncert med De 4 Tenorer, som består af Jens Jacob Honoré, 
Magnus Vigilius, Thomas Præstegaard, Torben Kirkegaard og Irene Hasager på klaver. 
Det var en festlig og fornøjelig koncert med højt humør og en fuld sal. 
 
Lørdag den 9. februar havde vi koncert med Concerto Copenhagen med Antoine Torunczyk på obo 
og musikalsk ledelse. 
Temaet var Mozart geni – joker, og vi fik sprudlende kammermusik på det sædvanlige høje niveau. 
 
Den 12. marts skulle vi have haft koncert med den unge, danske fremadstormende pianist Gustav 
Piekut, som vi desværre måtte aflyse som tidligere beskrevet, men vi har aftalt, at Gustav Piekut 
kommer til næste sæson. 
 
Opera- og Kunstturen i marts blev også aflyst som beskrevet. 
 
Da generalforsamlingen ikke bliver afholdt i år, er alle i bestyrelsen villige til at fortsætte frem  
til generalforsamlingen i 2021. 
I stedet for Hanne Paulin, som er trådt ud af bestyrelsen, har vi tilknyttet et nyt medlem til 
bestyrelsen Ida Marianne Grundahl, dog uden stemmeret indtil hun er valgt, som det er beskrevet 
i pressemeddelelsen. 
 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Kirsten Styrbæk, formand 
Jens Bruntse, næstformand 
Hanne Fentz, kasserer 
Teddy Bruslund 
Søren Bøje 
Nils Andersson 
Ida Marianne Grundahl. 
 
Den foreningsvalgte revisor Finn Thaarup er også villig til at fortsætte. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 


