
Verksamhetsplan för Lidköpings Konsertförening 2022 
 
 
År 2022 ser ut att bli det år då den pågående covid19-pandemin ebbar ut och Lidköpings 
Konsertförening återigen får möjlighet att erbjuda konserter med levande musik och låta 
människor samlas utan publikrestriktioner. Vid årets början gäller visserligen fortfarande 
vissa restriktioner men vi ställer inte in någonting utan planerar för ett rikhaltigt program 
med de anpassningar för publiken som myndigheterna rekommenderar. 
 
Liksom under hösten 2021 har vi under våren 2022 lyckats bereda utrymme för flera av de 
konserter som blev avbokade under pandemiuppehållet. Att vår verksamhet uppskattas av 
publiken har vi sett utifrån de goda publiksiffrorna under hösten 2021 och det ökande 
medlemsantalet, vid årsskiftet 302 medlemmar. 
 
Som tidigare lägger vi tyngdpunkten på klassisk musik i kammarformat. Därutöver blir det 
körverk, jazzkonserter och världsmusik. 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. 
 
Vi ökar våra ansträngningar för att nå ut med levande musik till barn och unga. I maj 
arrangerar vi en körkonsert i samverkan med barn- och ungdomskörer i Lidköping. Under 
hösten planerar vi för skolkonserter och workshops med frilansande musiker med stöd av ett 
nytillkommet anslag från Västra Götalandsregionen.  
 
Liksom tidigare år är Lidköpings församling en viktig samarbetspart till föreningen. Tre av 
vårens konserter sker i samverkan med församlingen och två under hösten. Andra viktiga 
samarbetsparter är de regionala nätverken Kammarmusik i Väst och Knutpunkt, genom vilka 
vi kan få del av turnéer med kammarmusik- och jazzgrupper till förmånliga priser. 
 
Under 2021 startade vi tillsammans med Lidköpings Folkets hus ett projekt ”Jazz på Folkan” 
med målsättning att få till stånd ett mer permanent utbud av jazzmusik. Under året planerar 
vi för tre sådana konserter, samtliga i samverkan med Knutpunkt. 
 
Vi kommer att behålla våra låga biljettpriser: 100 kr för föreningens medlemmar, 150 för 
icke medlemmar. Barn och ungdomar <20 år har fritt inträde. Till konserten med Göteborgs 
domkyrkas körer är det fritt inträde. Även sommarkonserten är gratis för alla. 
 
 
Följande konserter planeras under året: 
 
2 februari – Kungsbacka Piano Trio. Malin Broman violin, Jesper Svedberg cello och Simon 
Crawford-Phillips piano. Konserten var planerad april 2020 men fick då ställas in. Lokal: 
Sigfridskyrkan. 
 



26 februari – Årsmöte. Före årsmötet ges en konsert med vinnaren av Polstjärnepriset 2021, 
Vilhelm Moqvist på piano. Sigfridskyrkan. 
 
5 mars – Karlsson Barock. ”Settecento Napoletano/Vår i Neapel”. Italiensk barockmusik från 
1600- och 1700-talen. S:t Nicolai kyrka. 
 
12 mars – Trio Suomi. Finsk klarinettrio. Turné arrangerad av Kammarmusik i Väst, tidigare 
planerad till våren 2021 men då inställd. Missionskyrkan. 
 
2 april – Göteborgs stråkoktett. Kammarmusik med  8 musiker från Göteborgs 
Symfoniorkester. Stenhammarkyrkan. 
 
23 april – ”What is Life?” - Körkonsert med Hägersten A Cappella. Dir. Kerstin Börjeson. S:t 
Nicolai kyrka. 
 
6 maj – Anders Jormin, Lena Willemark och Karin Nakagawa. ”Trees of Light” - Ett möte 
mellan jazz, svensk folkmusik och klassisk japansk tradition. Folkets hus. Knutpunktsturné. 
 
7 maj – Göteborgs domkyrkas körer. ”Det ljusnar.” Gustavi ungdomskör och Göteborgs 
domkyrkas flickkör. Dir. Petter Ekberg. S:t Nicolai kyrka. 
 
27 juli. Sommarkonsert i Stadsparken med Läckö kammarorkester. En stråkensemble, en 
blåsarensemble och två sångsolister under ledning av Per Drougge. 
 
24 september - Trio Frón, isländsk trio med flöjt, cell och piano. Konserten var planerad mars 
2020 inom nätverket ”Kammarmusik i Väst” med ställdes då in. Sigfridskyrkan. 
 
5 oktober – Jazz på Folkan: Ellas kapell. Knutpunktsturné. 
 
Omkring 11-15 oktober – Cristina Gallietto, italiensk gitarrist, vinnare av Eurostrings, en 
europeisk tävling för unga gitarrister 2021. Lokal ej bestämd. 
 
29 oktober – Azahar Ensemble. Spansk blåsarkvintett. Turné arrangerad av Frontside Visits. 
Lokal ej bestämd. 
 
12 november – Mozarts Requiem. S:t Nicolai Vocalis med Skarabygdens symfoniorkester och 
solister under ledning av Christina Hedlund. S:t Nicolai kyrka. Två föreställningar. 
 
17 november - Duo Julia & Theo, vinnare av Ung och lovande 2021. Theo Hillborg saxofon 
och Julia Isaksson piano. Musikskolan.  
 
24 november – Jazz på Folkan: Anna Lundqvist Lisboa Cinco. Knutpunktsturné. 
 
 
 
 
 


