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Verksamhetsberättelse för Laholms Konsertförening 2016-07-01 - 2017-06-30 

 
Tanken att bilda en konsertförening uppstod vid ett samtal i februari 2016 mellan Patric Aurell, 

musikproducent i Region Halland, Kultur i Halland samt Gustav Natt och Dag, organist i 

Skummeslövs församling och Christer Jonsson. Ämnet för samtalet var finansiering av 

Musikdagarna i Skummeslöv 2016. 

Patric framförde då idén om att bilda en konsertförening i Laholm. Sagt och gjort. Under våren 2016 

pågick planering och förberedelser:  

  

• Kontakter med Laholms Kommun 

• Ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket 

• Öppna bankkonto knutet till bankgiro samt Swish 

• Ta fram hemsida och Facebook 

• Ta fram en broschyr för rekrytering av medlemmar 

• Bokning av två konserter i oktober 2016 och april 2017 genom Kultur i Halland 

 

Föreningen hade mycket stor hjälp av Christer Svensson och Mattias Eneling Johnsson i arbetet 

med hemsidan, Facebook och massmailutskick. Petter Ottoson skapade en logotype för oss. 

Laholms Konsertförening är mycket tacksamma för den hjälp vi fått av Christer, Mattias och Petter. 

 

 

Diskussioner med Laholms kommun 

 

För att en konsertförening ska kunna startas upp och utvecklas samt kunna hålla 

en låg nivå på entrébiljetter krävs ekonomiskt stöd från kommun och region. Vi 

tog tidigt kontakt med politiker och tjänstemän inom Laholms kulturverksamhet. 

Vi kan bara konstatera att vi fick ett mycket stort positivt gensvar på våra tankar 

om bildande av en konsertförening. Laholms Konsertförening ansökte i oktober 

2016 om ett kulturstöd på 40.000 kr för hösten 2016 samt våren 2017 (20.000 per 

konsert) till Kultur- och utvecklingsnämnden samt ”från och med hösten 2017 om 

ett fast årligt bidrag kopplat till ett uppdrag att i Laholms kommun arrangera återkommande 

konserter med professionella utövare”.  Vi har också blivit godkända som bidragsberättigad 

förening av Laholms Kommun vilket innebär att vi kan hyra konsertlokaler till föreningstaxa. 
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Stöd från Kultur i Halland (Region Halland) 

 

Kultur i Halland samarbetar med sina kollegor i Skåne, 

Blekinge, Kronoberg och Kalmar län genom att de årligen 

tar fram en konsertkatalog för kammarmusik. Ur denna 

katalog väljer konsertföreningarna i dessa län vilka 

artister de vill boka. På detta sätt kan artister få 

sammanhängande bokningar för en miniturné och arrangörerna ett kostnadseffektivt arrangemang. 

Vi kan ur denna katalog välja artister/grupper på hög professionell nivå med kraftigt 

subventionerade priser. Kultur i Halland står också för reskostnader och ev hotellkostnader. 

 

Konstituering styrelse och förening 
 
En interimsstyrelse bildades 31 mars 2016 och bestod av Christer Jonsson, ordförande och Jon 
Brooks (rektor på Kulturskolan) som ledamot samt Margareta Jonsson som sekreterare. Ett 
konstituerande möte för föreningen hölls den 2 februari 2017 där stadgar antogs. Till styrelse 
valdes Christer Jonsson (ordf) samt Eva Bohman, Jerker Jacobson och Christer Svensson som 
ledamöter samt Margareta Jonsson som sekreterare. Till revisorer valdes Bengt-Göran Nilsson och 
Bernt Samuelsson. Ett styrelsemöte har hållits 22 mars 2017. I övrigt har kontakter i styrelsen skett 
via mail och telefon. 
 
 

Uppstart 

Kl 18.00 den 30 juni 2016 skickades 364 mail med info om Laholms Konsertförening. De första 

medlemmarna anmälde sig redan under den första timmen. Samtidigt öppnades vår hemsida 

www.laholmskonsertforening.se och vårt forum på Facebook. Broschyren - (2.500 ex) ”Vi satsar på 

musiklivet i Laholms kommun” delades ut till hushåll runt om i Laholms kommun samt lades ut i 

affärer, bibliotek, turistbyrån och kommunhuset m fl platser. 

Skummeslövs Musikdagar juli 2016 

Laholms Konsertförening har redan från starten haft ett fruktsamt samarbete med Skummeslövs 

Musikdagar. I 2016 års programkatalog för Musikdagarna presenterades Laholms Konsertförening 

på mittuppslaget på ett förnämligt sätt. Vår avsikt är att fördjupa detta samarbete till fromma för 

musiklivet i Laholm. 

Positiva tidningsartiklar  

6 juli publicerade Hallandsposten en artikel ”Ny förening lovar mer klassisk musik” och Laholms 

Tidnings rubrik den 11 juli löd ”Ny förening i Laholm satser på kammarmusik”. 

 

 

http://www.laholmskonsertforening.se/
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Flygel deponerad av Kultur i Halland (Region Halland)  

Vid bokning i april av konsertlokal för oktoberkonsert 2016 konstaterades att Laholms Teater redan 

var upptingad av Nyårsrevyn. Aulan på Osbecksgymnasiet bokades och då aktualiserades behovet 

av en förstklassig flygel. Diskussioner 

inleddes med Kultur i Halland och som 

resulterade i att Kultur i Halland 

deponerade en Steinwayflygel på 

Osbecksgymnasiet. Vi är oerhört 

tacksamma för Region Hallands beslut att 

deponera flygeln hos oss i Laholm. Det var 

trevligt att kunna presentera denna nyhet på en presskonferens den 7 oktober. Hallandsposten, 

Laholms Tidning och Magasin Laholm skrev därefter om Steinwayflygeln. ”Flådig flygel fann nytt 

hem på Osbeck”,  ”Osbeck får ljuva toner till låns” och ”Steinwayflygel placeras i skolans aula av 

Kultur i Halland”. 

 

Premiärkonserten 

Laholms Konsertförenings första konsert hölls 

i Osbeckgymnasiets aula med duon Peter Friis 

Johansson (piano) och Emil Jonason (klarinett) 

med ”Worst of Emil & Peter”. Vi uppvaktades 

med en blomma och lyckönskan innan 

konserten av Kammarmusikförbundet och 

dess styrelsemedlem Åke Mattsson, tillika 

ordförande i Falkenbergs Konsertförening 

samt även av Patric Aurell, musikproducent 

Kultur i Halland. Premiärkonserten hade 107 

åskådare. 

 

Kammarmusikförbundet och Statens Kulturråd  

Redan från vår uppstart blev Laholms 

Konsertförening medlem i 

Kammarmusikförbundet, med över 100 

kammarmusikföreningar som medlemmar över hela landet. Förutom att den är en viktig 

samarbetspartner för oss har Kammarmusikförbundet den mycket viktiga uppgiften att fördela de 

statliga bidragen från Statens Kulturråd. Vi 

ansökte därför om ett bidrag för 2016 och 

beviljades 10.000 kr trots att vi var helt nystartade och bara hade en konsert under 2016. 
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Programgruppen 

I början av året träffades programgruppen som består av Gustav Natt 

och Dag, Bo Sterne, Eva Dali och Christer Jonsson.  

Efter två möten kom gruppen snabbt fram till vilka artister som skulle 

bokas för hösten 2017 och våren 2018. Resultatet ser ni i Konsert-

programmet 2017- 2018.  

Det krävs lång framförhållning vid planering av kommande konserter. 

Samtidigt är den tidigare nämnda utbudskatalogen från Kultur i 

Halland och deras samarbetspartners ett utomordentligt stöd för oss 

när vi vill boka professionella artister med hög musikalisk kvalité. Det 

är den bästa kvalitetssäkringen vi kan tänka oss. 

 

Vår första jazzkonsert  

Laholms Konsertförening är i 

huvudsak inriktad på kammar-

musik men inslag av jazz och visa 

kan också förekomma. Vår 

planering inför våren 2017 

innehöll bara en konsert 

(Söllscher/Bergström). Vi blev 

därför mycket glada och mycket 

överraskade av ett erbjudande 

från Kultur i Hallands musik-

producent Emrik Larsson om att 

vi kunde få arrangera avslutnings-

konserten för Laila Bialis 

Hallandsturné. Vi fick snabbt 

boka Osbecksgymnasiets aula 

och den fina Steinwayflygeln kom att trakteras av Laila Biali som är en jazzpianist och sångerska av 

världsklass ackompanjerad av Georg Koller på bas och Fabio Regnelli på trummor. Konserten den 7 

april blev en fullträff på alla sätt. Vi fick ett mycket stort stöd från Laholms kulturchef Johan Hjert då 

förberedelsetiden var knapp vad gäller tekniker och lokaler mm. Vi fick publik även från andra delar 

av Halland och det är ju kul. Drygt 100 kunde vi räkna publiksiffran till. 

 

 

 

https://issuu.com/musikisyd/docs/kammarutbud_1718_161128
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Vårkonsert 

Med stor förväntan såg vi fram emot konserten på Laholms 

Teater den 27 april med de välmeriterade gitarristerna Göran 

Söllscher och Mats Bergström. Laholms Teater rymmer 230 i 

publiken (140 i salongen och 90 på balkongen). En kvart innan 

konsertens start var salongen fullsatt och när vi startade upp 

var nästan hela balkongen också fylld! Då var det roligt att vara 

arrangör! 

Göran och Mats bjöd på ett härligt program och berömde också 

akustiken på Laholms Teater eller som Göran sa ”Om man 

placerar sig längt fram på scenkanten”. Tillkallad tekniker hade 

ett lätt jobb eftersom inga mikrofoner behövdes för att musiken skulle nå ut i salongen. 

 

Medlemsutveckling 

Från starten den 30 juni har medlemsantalet vuxit snabbt. Vår målsättning var att nå 150 

medlemmar under det första verksamhetsåret 2016/2017. Redan före den första konserten i 

oktober 2016 hade vi passerat 100-strecket. Vid varje konsert har vi kunnat rekrytera nya 

medlemmar så att vi vid den sista konserten i april med Söllscher/Bergström passerade 150. När 

verksamhetsåret var till ända den 30 juni 2017 var vi 153 medlemmar. 

 

Resultat- och balansräkning 2016-07-01-2017-06-30 
 

Finns tillgängliga på årsmötet. 

 

Slutord från styrelsen 

 

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack, för allt stöd och glada tillrop, till våra medlemmar, publik, 

Laholms Kommun, Kultur i Halland (Region Halland) och sist men inte minst vår suveräna Bokhandel 

i Laholm som ställer upp och säljer våra biljetter. 

Laholm 2017-10-29 

 

 

Christer Jonsson     Eva Bohman     Jerker Jacobson     Christer Svensson     Margareta Jonsson 


