
 

Verksamhetsplan för Lidköpings konsertförening 2021 

 

Verksamheten för Lidköpings Konsertförening 2021 påverkas starkt av den pågående 

covid19-pandemin. Flertalet konserter som planerats för framförande under våren 2021 har 

fått ställas in. Denna verksamhetsplan har uppdaterats fortlöpande och är färdigställd först i 

maj 2021. Årsmötet har framflyttats till slutet av maj och ska genomföras digitalt. 

Lidköpings Konsertförening har fram till 2020 haft en mycket positiv utveckling. Antalet 

medlemmar i föreningen har mer än tredubblats sedan 2017. Ökningen har sista året 

stagnerat till följd av pandemin. Antalet medlemmar är nu 275. Antalet konserter utökades 

från 7 st. 2016 till 12 2019. Under 2020 planerade vi för 13 konserter. 6 kunde genomföras, 7 

fick ställas in. Av de 7 inställda kommer dock 4 att ges under 2021 och 2022.  

Pandemisituationen tvingar oss till en kontinuerlig anpassning och omarbetning av 

konsertprogrammet. Nedanstående lista återspeglar resultatet av detta arbete fram tills nu 

och våra planer för resten av året. Risken finns dock att ytterligare förändringar får göras 

beroende på smittläget och myndigheternas rekommendationer. 

Från början planerade vi för 12 konserter, 6 under våren, 1 sommarkonsert och 5 under 

hösten. Av vårens konserter har endast en kunnat genomföras, och då som digitalt 

strömmad konsert utan publik. Flera konserter har flyttats till hösten 2021 och om 

pandemiläget tillåter kommer vi då att genomföra 9 konserter.  

Som tidigare lägger vi tyngdpunkten på klassisk konstmusik i kammarformat. Därutöver blir 

det körverk och jazzkonserter. I valet av musiker finns både etablerade sådana ur den 

yppersta eliten i landet, internationella gästspel och yngre musiker på väg uppåt i karriären. I 

vår målsättning ingår också att skapa utrymme åt kvinnliga musiker och tonsättare och nutida 

musik som komplement till den klassiska. På så sätt skapar vi bredd och variation i utbudet.  

Om tillfälle ges kommer vi också att engagera gästande musiker för workshops i musikskolan 

och ev. någon öppen konsert utöver planerat program. 

I planeringen för 2021 har funnits en jazzprojekt, ”Jazz på Folkan”, med målsättningen 6 

jazzkonserter i samverkan med Estetlinjen på De la Gardiegymnasiet och Folkets hus. 

Projektet startar i liten skala under hösten men huvuddelen är uppskjuten till 2022. 

Vi kommer att behålla våra låga biljettpriser: 100 kr för föreningens medlemmar, 150 för icke 

medlemmar. Barn och ungdomar <20 år har fritt inträde. Sommarkonserten är gratis för alla. 

 

Följande lista omfattar allt som planerats, både de konserter som fått ställas in och de som vi i 

nuläget hoppas kunna genomföra. Inställda och framflyttade konserter anges med parentes. 

(30 januari – Trio Brantelid-Härenstam-Sparf. Framflyttad till 13 oktober.) 

(13 februari – Romansafton med Christina Nilsson sopran, och Magnus Svensson piano. 

Framflyttad på obestämd tid.) 



(2 mars – Trio Suomi. Finsk klarinettrio i världsklass. En konsert i samverkan med nätverket 

Kammarmusik i Väst. Framflyttad till mars 2022.) 

27 mars – Hornkvintett med musiker från Göteborgsoperans orkester. Genomfördes som en 

digitalt strömmad konsert utan publik. Lokal: Sigfridskyrkan.  

(17 april – Göteborgs Domkyrkas flickkör. Framflyttad till våren 2022.) 

(28 april – Naoko Sakata + Linchpin. Framflyttad till 2 december.) 

29 juli – Skallsjö Sommarorkester återkommer till Lidköping för Sommarmusik i 

Stadsträdgården. En 20-mannaorkester bestående av några av de bästa unga stråkmusikerna 

i Sverige, med mottot ”När den musikaliska ungdomseliten själv får bestämma”.  

(28 september – VÄGUS, Västra Götalands Ungdomssymfoniorkester. Inställd p.g.a. 

mötesrestriktioner inom Lidköpings skolor.) 

8 oktober – Elaria, storband med unga musiker på Sverigeturné ordnad av organisationen 

”På Turné”. Samverkan med estetlinjen på De la Gardie. Lokal: DLG:S aula. 

13 oktober – Trio Brantelid-Härenstam-Sparf. Andreas Brantelid cello, David Härenstam 

gitarr, och Nils Erik Sparf fiol. Tre av landets främsta musiker på respektive instrument. 

Konsert framflyttad från 30 januari. Lokal: Vänermuseet. 

22 oktober - Göteborg Baroque med orkester och sångsolister under ledning av Magnus 

Kjellson på claviorganum i S:t Nicolai kyrka. Turné ordnad av ”På Turné”. 

(23 oktober - Trio Frón, isländsk trio med flöjt, cell och piano. Konserten var planerad mars 

2020 inom nätverket ”Kammarmusik i Väst”. Den fick ställas in då och även nu och 

framflyttas till hösten 2022.) 

4 november – Sinne Eeg och Josh Nelson. Jazzkonsert med den internationellt etablerade 

danska jazzsångerskan Sinne Eeg tillsammans med en amerikansk pianist. Samverkan med 

Knutpunkt, vårt regionala nätverk för jazzmusik. Lokal: Folkets hus. 

6 november – Mozarts Requiem i S:t Nicolai kyrka på alla helgons dag. S:t Nicolai Vocalis med 

Skarabygdens symfoniorkester och solister under ledning av Christina Hedlund. Två 

föreställningar. Fritt inträde.  

13 november – Vertavokvartetten.  Öyvor Volle och Annabelle Meare, violin, Berit Cardas, 

viola och Björg Lewis, cello. Fyra internationellt verksamma norska kvinnor i en av världens 

ledande stråkkvartetter. Lokal: Sigfridskyrkan. 

20 november – Zemlinskikvartetten. Internationellt framgångsrik tjeckisk stråkkvartett 

tillsammans med Karin Dornbusch, klarinett. Samarrangemang med Frontsidefestivalen i 

Göteborg. Lokal: Stenhamnmarkyrkan. 

2 december – Naoko Sakata & Linchpin. Två konserter i en. Ny improviserad musik. 

Jazzpianisten Naoko Sakata på flygeln solo före paus och slagverksduon Linchpin efter paus. 

Framflyttad från 28 april. Samverkan med Knutpunkt. Lokal: Musikskolan. 


