Nyhedsbrev fra Sønderborg Musikråd
Generalforsamlingen er udsat indtil videre
Grundet covid19 har vi i Musikrådet valgt at udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid.
Konstitueret formand
Anne Agerskov har fået job ved Domkirken i Århus og er derfor fratrådt Musikrådet i juli. Niels
Præstholm er som følge heraf indtrådt som konst. Formand. Supl. Søren Thygesen Kristensen er
indtrådt som ordinært medlem.
Anne har i den grad sat sine spor på musiklivet i Sønderborg og vi er taknemmelige for hendes
indsats og gratulerer århusianerne med at overtage dette talentfulde væsen.
Musikrådets aktiviteter i det forløbne år - september 2019 – august 2020.
Musikrådet har i lighed med resten af samfundet været påvirket af covid19-pandemien. Vi har
således ikke haft den samme mødekadence som tidligere, ligesom det er begrænset i hvilket omfang
cafesang på Alsion har ladet sig gennemføre. Gennem månederne i foråret lå Musikrådets arbejde
helt stille. Da samfundet åbnede op så vi muligheden for at arrangere Musik i Haven, og det var der
en række private værter som gerne ville lægge skønne haver til.
Vi er stolte af alt det, der er lykkedes rigtig godt:








september 2019 – januar 2020: Musik i Privaten hvor otte private værter, et butikslokale og
et forsamlingshus lagde rammerne til hyggelige duokoncerter fra Nordborg til Gråsten.
Intimitet, fællesskab, hygge og musikglæde har kendetegnet de meget forskellige koncerter.
September2019 – nedlukning pga. corona marts 2020: Cafésang på Alsion har igen været til
stor glæde for mange – ofte mere end hundrede. Sus og Helle har sammen med de skiftende
”forsangere” sørget for at der har været styr på stemmer og sangglæde i Alsions smukke og
inspirerende omgivelser.Vi arbejder på at kunne skaffe koret den nye udgave af
højskolesangbogen.
November – december2019: Det er med stor ydmyghed, at vi ser frem til årets overrækkelse
af Musikprisen i november – december måned. Vi modtager hvert år meget velbegrundede
indstillinger og det er en rigtig svær opgave at udvælge årets modtager(e). Vi glædes ved, at
der findes så mange engagerede frivillige ildsjæle, der gør en forskel for musiklivet i
Sønderborg kommune.
August 2020: I juni indbød vi interesserede haveejere til kombineret informationsmøde og
prøvearrangement på sommerens projekt Musik i Haven. Netop denne aften styrtede
sommerregnen ned, heldigvis havde vores vært en plan B, så vi kunne være i tørvejr – og
heldigvis blev haveejerne ikke afskrækkede men bød ind og valgte meget heldigt at afholde
koncerterne i august, hvor sommeren viste sig fra smukkeste side - det samme gjorde de
fantastiske haver fra Nørreskoven til Gråsten. Godt 300 publikummer fandt festivalhumøret
frem med picnickurv, festivalstol og afslappet stemning.

Koncerterne – Privaten såvel som Haven - har været meget forskellige med præsentation af mange
forskellige genrer, originalmusik såvel som covermusik ligesom forskellige andre elementer er
inddraget: fortællinger på sønderjysk; Chaplins film; fortælling om Beethoven, brug af
barokinstrumenter mv.

Hvad er Musikrådets opgave?
Som en hvilken som helst anden levende forening har vi løbende drøftelser om mening, udvikling
og tilpasning af Musikrådets opgave og opfatter den som værende:
at arbejde for fremme og udvikling af den levende musik i hele kommunen
- det giver naboskab og fællesskab om fælles oplevelser og bidrager til et levende kulturliv i
landdistrikterne såvel som byerne i hele kommunen.
Med cafésang på Alsion og de nyeste tiltag med Musik i Haven, Musik i Privaten og Musik på
cafeerne i Centrum sidste sommer, har Musikrådet fundet en meningsfuld vej båret af engagement,
musikglæde og musikalsk nysgerrighed i alle hjørner af kommunen.
Gennem samarbejdet med Landsbyforum om hjælp til kontakter ud i hele kommunen og til
Regionalt spillested Sønderborghus om forlægning af koncerter til den private scene har Musikrådet
fundet nye samarbejdspartnere.
Musikrådets virke er tillige båret af samarbejdsaftalen med Sønderborg kommune og årlige aftaler
om, hvordan Musikrådets arbejde bedst muligt understøtter Kulturkompassets mål med de
begrænsede økonomiske midler, som Musikrådet får stillet til rådighed.
Sønderborg Musikråd er en forening for musikelskere der via medlemsskaber viser, at der er brug
for den levende musik i alle hjørner af kommunen.
Hvad nu?
Lige om lidt er det igen tid til at skulle uddele årets Musikpris. Det glæder vi os til. Det giver så
meget mening at have mulighed for at tildele ildsjæle dette lille skulderklap for deres arbejde.
Hjælp os gerne med finde musikalske ildsjæle, der brænder for musikken og gør en forskel i
det levende musikliv.
Vi er i gang med at forny samarbejdsaftalen med kommunen. Herudover har Musikrådet for det
kommende år valgt at understøtte kulturkompassets mål således:
Kulturkompas
sets
MÅL 1:
Et godt sted at
leve
Kulturkompas
sets
MÅL 2:

Sønderborg Musikråds MÅL
Live-musik sætter liv i naboskaber og
fællesskaber ”tæt på” i hele
Sønderborg kommune.

Amatører og professionelle musikere
har fælles legepladser til udfoldelse
og fornøjelse for musikere såvel som
publikummer

Stærkt
kulturmiljø på
tværs

Sønderborg Musikråds HANDLINGER
Der skal være intimkoncerter i eksempelvis:
Privaten; Haven; forsamlingshuset; det lokale bibliotek;
tomme butikslokaler o.lign. overalt i kommunen.
Cafesang på Alsion







Kulturkompas

Spotte og understøtte ”vækstlag”

Projekt den elektroniske gryde, hvor skiftende
professionelle elektroniske musikere ”rører i
gryden” og indbyder kommunens elektroniske
musiknysgerrige til at være med.
Projekt jamsessions i samarbejde med et
forsamlingshus, café eller lign., hvor en fast
rytmegruppe indbyder alle interesserede
jazzmusikere til at gribe instrumentet og spille
med.
Projekt ny musik, hvor komponister fra
Sønderborg kommune får mulighed for at
præsentere deres værker

Projekt ”lyden af ordet”, hvor unge forfatterspirer fra

sets
MÅL 3:

Forfatterakademiet ”kobles” med musikstuderende fra
MGK og får professionel assistance til udvikling og
opførelse af et fælles produkt.

Hot spot for
børn og unge

Se mere her:
www.somr.dk
eller
https://www.facebook.com/sonderborgmusikrad/?ref=page_internal

