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Ar 2020
inger fl-3tri1äit vårt(sårni"iet]*{. &år;-1i'iårrrlrjs:{,lcrer,figei-rs iiiårler for aret
omfuttade hela åtta konserter, tre på våren, tre mot siutet av sommaren och två under
hösten. Den pandemi som bröt ut under årets första mänader gjorde dock att endast fyra
planerade konsefter kunde åga rum. Apriikcaserterl rned besök från Li{la Akademien,
§tockholm, iick iov ail ståtrla: in nå sriinC åi,{1si'r lr.:qa ,rmi{-ir*r"icirringer: ! sarnhäiiet- liksorn de
tresommarkonserter vt yålr ali kaiia Kairi{l€i}öi*l§ (afi^r$iarfiusikda6ar. Men vi är giaoa att
fyra konserter trots allt blev av. På grund av smittrisken genomfördes höstens konserter utan
paus, och ingen biljettförsälining ågde runr på plats. Dessutom kunde dessa två konserter
avlyssnas digitalt"
Söndag 19 januari ki" 16.00 Musikens Hus

Frederick Winterson, cello, och Ayaka Kubo, piano
Dert unga duon
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lnternational Duo Competition och då tog hern andrapriset. Vid konserten framfördes musik
av Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven och Sergej Rachmaninov. Publiken var
entusiastisk.
Tcrsdag

i2 rirari i; l§ :L ',f.iil,:' j -,-:

Goldmundkvartetten * Florian Schötz och Pinchas Adt, violin, Christoph Vandory, viola, och
Raphael Paratore, cellc

iick iyssna tiii '**å s*åkkvar"rener a! rrs*ril$ue j':sr,ph iarori o':n *.'r-'itrij iJosräkovitj samt
ett verk av den samtida kompositören Ana Sokolovid, bördig från Serbien, numera verksam i
Vi

Kanada.

Konsei'iefi anorcnades i;ilsammans med lceixonsl !ö;;^nianJ soir. enEagerai kvarteite n föi
en turne i Meltansverrge. Därför fick vi *enna gang iov att andrä såväl oag som tid. Pä grund
av den pandemi sonr börjat spridas i samhäliet såldes endast tio biljetter till konserten. Den
fåtaliga publiken var ytterst uppskattande och applåderade desto niera.
Söndag 27 septemher kl. i6.00 Musikens Hus

Cecilia Nanneson och Edith Barlow, sång, och Cari Ponten, piano

Dagens artister bjöci pa efi mycl(et trevligt och iaillyssnat prograrx nred vacker vokalmusik av
kända kompositörer. Publiken uppgick denna gång till ca 25 personer. För första gången
kunde konserten även ses och avlyssnas digitalt. Tekniken sköttes av inhyrd personal.

Efter konserten viotr:g årsnröte.
Söndag 1 novemberki. i6.CI0 tulusit<ens rrus

Amalie Stalheim, cello, och Daniel Hormazäbal, piano
Amalie Stalheim och Darriei i{ormazåirai ut6ö;' iiiisarrrrlrrns uied violinislerr Kern Wesierberg
Trio Skandinavia, och der vär som tric' vi haoe rorvantat oss att möta dem. IVlen danska
karantänsbestämmelser gjorde att Kern Westerberg inte kunde medverka och de två
resterande musikerna bjöd därför på ett alternativt program. De framförde två sonater av
Debussy respektive Sjostakovitj. Dessutom spelade Amalie Stalheim Sept popillont ett
soloverkför celio av den finlärreiska iorrsättarerr Kaiia Saariairu. Även denna kr.lrrsert sändes
digitalt.

Publikstatistik
Vid årets första konsert hade pandenrin änrru inte drabbat Sverige ocir då korn 52 beiaialrde
ähÖrare. Till resterancje tre konserter sardes respeKtve 10,24 ocn 17 brtjetter. De två
konserter som strömmades nådde ytterligare några, men inte särskilt många lyssnare,

Ekonomi
Årets verksamhet visar ett överskoti på ca 49 000 kr. Medlemsavgifterna uppgick till 9 750 kr
och biljettintäkterna till 14 000 kr. Föreningen erhöll i kulturbidragfrån staten 27 000 kr och
från Region Sörmland 27 500 kr. Katrineholms kommun bidrog med 5 700 kr i grundbidrag
och 50 000 kr i arrangernangsbidrag. Dessutom sponsrade Sörmlands Sparbank verksamheten med 10 000 kr. Varmt tacki En nv utgittspost detta år var kostnader för an iivesanda
höstens tvä konserter, 8 000 kr per konsert.

övrig verksamhet
t"rnder 2020 genomförde styrelsen två protokoilförtia rrröten; 21 januari oclr 17 rnars, och ett
kortare mÖte 1 november då endast minnesanteckningar gJordes. Pa grund av pandemin
senarelades årsmötet till 27 september i anslutning till konserten med Cecilia Nanneson,
Edith Barlow och Carl Pont6n.

Övriga föreningsdata
FÖreningen hade under året 65 betalande medlemmar, tyr,ärr nagot färre an tidigare är.
Medlemsavgiften var oförändrad, 150 kr per person,

2

S§relsens sammansättning
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande:

Carl Ponten
Sigrid Larsson
Ulla Palmljord
Bosse Lundgren
Lars-Anders Cederberg, Eva Larsson,
Göran Malmgren, MariAnne peterson

Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:

Övriga

ledamöter:

Revisorer har varit Ewa-Lena Danieisson och Kristlna Malmnäs.

Katrineholm i januari 2021

/;

i?-J=

Ulla Palmflord
Sekreterare
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Eva Larsson
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