Generalforsamling i Nordvestjysk Musikkreds marts 2019
Stigende interesse for levende klassisk kammermusik og 50 års jubilæum
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 vi har haft en stor stigning i antallet af medlemmer i jubilæumssæsonen,
ligesom der kommer rigtigt mange mennesker til vore koncerter.
Måske er kammermusik ligefrem ”kommet på mode”.
En god økonomi og øget støtte fra Holstebro Kommune og Færchfonden.
Kassereren fremlagde regnskabet, som udviste en sund balance, selvom jubilæumsårets havde
budt på større udgifter.
Jubilæumsåret 2018 blev på alle måder et fantastisk år. På grund af den lokale økonomiske støtte
både fra Holstebro Kommune og Færchfonden, kunne vi fejre 50-års jubilæum med et brag af
koncerter også med udenlandske musikere, ja faktisk med verdensnavne. Det gjaldt den
brasilianske Duo Leite/Felipe og den russiske Brahmstrio, der spillede ved den egentlige
jubilæumskoncert i februar. Danmarks Radio optog koncerten, hvor også formanden blev
interviewet og kunne fortælle om Musikkredsen og det levende klassiske musikliv som trives her i
byen.
Årets koncerter, spillesteder og samarbejdspartnere.
Sæson 2018 har budt på 6 spændende koncerter, meget varierede og afholdt forskellige steder i
byen.
Den brasilianske Duo Leite/Felipe spillede spændende brasiliansk musik i Holstebro
Valgmenighedskirke d.8.2.2018. Så fulgte på Knudsens den fremragende jubilæumskoncert med
Brahmstrioen med efterfølgende reception. Der var mange tilhørere og gæster, der glædede sig
over en stor musikalsk oplevelse, som jo kunne genopleves i radioen. De er hyret til at spille i
musikkredsen igen i 2019 og har netop givet koncert for en næsten udsolgt sal på Nørre Vosborg.
I april gav det prisvindende Ensemble Kottos med bl.a. accordeon, fløjte, cello og bouzuki en
anderledes koncert i Holstebro Valgmenighedskirke. Den trak et stort publikum bl.a mange unge.
Sidst i maj måned kom endnu et verdensensemble på besøg. Det foregik på Nørre Vosborg, hvor
Leipziger Streichquartett spillede for en fyldt riddersal.
Vi var med på en fin koncert i Klassiske Dage med Katrine Gislinge på klaver og Orkester
MidtVest i Musikteatret.
Økonomien tillod en ekstra koncert og det blev den canadiske Afiara Kvartet, der spillede en
forrygende koncert på Holstebro Kunstmuseum.
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. Vi har også fået fremstillet professionelle foldere med
oplysninger om koncerterne, som er sendt ud til medlemmer og samarbejdspartnere samt alle de
omkringliggende musikforeninger, som vi også samarbejder med.

Sæson 2019 med nye grænseoverskridende tiltag.
Der har allerede været afholdt to fine koncerter. En ene d. 9. marts, hvor Concerto Copenhagen
spillede oktetter i Holstebro Valgmenighedskirke, nærmest for fulde huse. D. 19.marts kom
Brahmstrioen igen på besøg, denne gang på Nørre Vosborg, hvor de begejstrede en fyldt sal.
D. 5. maj afholder Musikkredsen et ganske særligt arrangement, som hedder Marin og Axel. Det
foregår i Scala biografen og i samarbejde med Holstebro Filmklub. Guitaristen Lars Hannibal, der
har været medproducent på 2 film – en om komponisten Axel Borup Jørgensen og en animeret
prisbelønnet film over værket Marin, som netop i DR symfoniorkestrets indspilning med dirigent
Thomas Søndergaard har fået årets P2 musikpris for bedste nye klassiske udgivelse. Lars Hannibal
fortæller om sit arbejde med filmene, Axel Borup Jørgensens datter fortæller om faderens musik,
og en ung guitarist spiller musik af komponisten og hans store inspiration Bach.
Vi er selvfølgelig igen med i Klassiske Dage, hvor årets tema er Prayers and Stories, og vi har
endnu to koncerter på programmet.
I november måned kommer Christian IVs Vokalensemble fra København og giver koncerten Lys og
mørke med musik af Isaac og Gesualdo og endelig kommer vores eget dygtige Ensemble MidtVest
og opfører Bach værket Kunst der Fuge.
Støtte/sponsorer
Musikkredsen modtager økonomisk støtte fra Holstebro Kommune, Kunstrådet, Solistforeningen
af 1921 og Færchfonden. Det er støtte fra disse instanser, der muliggør, at Musikkredsen fortsat
kan arrangere sine spændende koncerter. Ligesom i 2018 har vi arrangeret 6 koncerter.
.
Bestyrelsen
Der var genvalg til Frans Pærregaard og Lonni Gelsdorf, og de fortsætter som formand og
kasserer.
De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Helene Knap, Hanne Bøgh Nielsen og Birte Kjær. Claus
Lyder Nielsen blev valgt som intern revisor og Mogens Kjær blev suppleant.
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