
Generalforsamling i Nordvestjysk Musikkreds marts 2018  
 
Stigende interesse for levende klassisk kammermusik 
Ved generalforsamlingen konstaterede formanden Frans Pærregaard, at der er en stadig stigende 
interesse for at høre kammermusik, når den præsenteres ”levende”. Musikkredsen har en pæn 
stabil medlemsskare, og der kommer stadig nye medlemmer til, ligesom der kommer rigtigt mange 
mennesker til vore koncerter. 
Måske er kammermusik ligefrem ”kommet på mode”. 
Formanden konstaterede også, at Musikkredsens økonomi er i en sund gænge, ja regnskabet 
udviste faktisk et overskud. Det er dejligt, da sæson 2018 er Nordvestjysk Musikkreds 50 års 
jubilæumssæson, hvor vi har programsat adskillige spændende koncerter, hvoraf flere faktisk 
allerede har været afholdt bl.a. sammen med fejringen af jubilæet. Den gode økonomi sætter 
Musikkredsen i stand til at afholde en ekstra koncert i 2018 samt at have en mere professionel 
markedsføring. 
 
Årets koncerter og spillesteder og samarbejdspartnere. 
Sæson 2017 har budt på 5 spændende koncerter, meget varierede og afholdt et antal forskellige 
steder i byen. 
Der var først i januar en fin spændende koncert med Berit Johansen Tange (klaver), som spillede 
værker af Carl Nielsen og Rued Langgaard med sammenkædende og oplysende fortælling om 
værker og komponister ved Esben Tange Johansen. Koncerten blev afholdt i Holstebro 
Musikskoles dejlige orkestersal. 
 
I samarbejde med Nørre Vosborg spillede Ensemble MidtVest og Esbjerg Ensemble en oktet af 
Renicke og symfoni af Beethoven udsat for blæsere. Mange havde fundet vej til Nørre Vosborg 
for i de fine omgivelser at høre den dejlige musik. 
 
I april måned afholdt vi en koncert i Holstebro Valgmenighedskirke med den Danske 
Guitarkvartet med cembalist Lars Colding Wolf. Det blev en eftermiddag med kammermusik udsat 
for guitarens og cembaloets særlige klange. En anderledes oplevelse.  
 
I Klassiske Dage d.  30.9 var der koncert på Knudsens med titlen Musik Uden grænser. Det var en 
fantastisk koncert med Den Danske Strygekvartet, Janne Thomsen og andre af festivalens stjerner.   
 
I Klassiske Dage samarbejdede vi også med Holstebro Filmklub,  som foreviste den islandske film 
Sparrows, netop har temaet fra Klassiske Dage: Derfra min Verden går om en ung sangglad dreng, 
der må opgive sit liv i storbyen og flytte til en lille flække. 
 
I oktober måned havde vi besøg af Trio Arizzo fra Tyskland, som egentlig skulle have spillet i 
Holstebro Kunstmuseums fine lokaler, men en udstilling gjorde dette umuligt, så koncerten blev i 
stedet afholdt i Holstebro Valgmenighedskirke, hvor programmet med Bachs Goldbergvariationer 
spillet sammen med værker af samtidige komponister gjorde stor lykke hos de mange fremmødte. 
 



Musikkredsen vil gerne være endnu mere kendt 
Musikkredsen besluttede på generalforsamlingen at gøre en ekstra indsats for at øge kendskabet 
til Musikkredsens eksistens og virke. Musikkredsen har sin egen hjemmeside 
www.nordvestjyskmusikkreds.dk, hvor man altid kan finde foromtaler af koncerterne samt alle 
oplysninger om foreningens virke.  
 
Sæson 2018 med jubilæum med radiotransmission. 
I jubilæumssæsonen har vi allerede afholdt to meget spændende koncerter. Duo Leite/Felipe 
(guitar og fløjte) spillede en forrygende brasiliansk inspireret koncert for mange tilhørere i 
Holstebro Valgmenighedskirke d. 8.2.2018. 
Jubilæumskoncerten d. 26.2.2018 var med Brahms Trioen fra Moskva, som trak fulde huse på 
Knudsens, hvor vi også afholdt Musikkredsens jubilæumsreception. Denne koncert bliver 
transmitteret af Danmarks Radio. 
Resten af jubilæumssæsonen byder på en koncert i samarbejde med Nørre Vosborg, hvor den 
internationalt anerkendte Leipziger Streichquartett giver koncert d. 29. maj 2018. Vi deltager 
selvfølgelig igen i Klassiske Dage i begyndelsen af oktober og planlægger en ekstra koncert med 
Afiara Strygekvartet d. 12. november 2018. Det bliver et brag af en jubilæumssæson.  
 

Støtte/sponsorer  
Musikkredsen modtager økonomisk støtte fra Holstebro Kommune, Kunstrådet og 
Solistforeningen af 1921. Det er støtte fra disse instanser, der muliggør, at Musikkredsen fortsat 
kan arrangere sine spændende koncerter.  
Til jubilæumssæsonen er Nordvestjysk Musikkreds endvidere blevet generøst støttet af 
Færchfonden.   
 
Bestyrelsen  
Der var genvalg til lektor Helene Knap, musikskoleleder Hanne Bøgh Nielsen og lægesekretær Birte 
Kjær.  
De øvrige medlemmer af bestyrelsen er lektor Frans Pærregård, som stadig er formand og Lektor 
Lonni Gelsdorf, der er kasserer.  IT-konsulent Claus Lyder Nielsen blev valgt som intern revisor og 
overlæge Mogens Kjær blev suppleant. 
 
På Nordvestjysk Musikkreds vegne 
Marts 2018 
Lonni Gelsdorf 
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