Bästa Taube-vänner!

Verksamhetsplan

Tyvärr har Taubebladet blivit försenat. Detta på
grund av sjukdom. Men, nu är vi igång igen.
Vi har avverkat årsmötet för ett bra tag sedan
och utflykten till Hanö är genomförd.
Rönnerdahl drömmer… är också genomförd i
Staffanstorp. Det var utsålt, vilket är mycket
positivt. Nu planerar vi för fler föreställningar
runt om i Skåne. Det återkommer vi till.
Vi har också resan till Taubespelen. Där finns
fortfarande platser kvar. Skynda att anmäl. Se
särskild plats i bladet.
Torgils Andersson erbjuder platser till
Taubedagen i Stockholm. Detta har det kommit
mejl om.
Som ni ser är det mycket som händer i
Sällskapet. Hoppas att någon eller några
aktiviteter faller er i smaken och följer med på.

28 april
2 juni
13-14 juli
10 augusti
6 oktober
Oktober

Karin Hanström

Årsmöte 8 februari
I det närmaste 100 personer deltog vi årsmötet.
Det är roligt att detta möte drar så många
medlemmar. Men så har vi ju också någon eller i
detta fall några artister. För andra året
uppträdde Göran Sergel och Bo-Anders
Dahlskog. David Anthin, som skrivit boken ”Evert
Taube – Boken”, kom och presenterade sin bok
samt hade exemplar med sig till försäljning. Som
vanligt hade vi ett lotteri som Göran D Svensson
med erfaren hand skötte.

Styrelsen 2013
Styrelsen för det nya verksamhetsåret ser ut på
följande sätt:
Jan Erikson
Ordförande
Rolf Pålsson
Vice ordförande
Karin Hanström
Sekreterare
Lars Närwall
Kassör
Karin Nord-Åkerlund Ledamot
Marianne Egelborg Ledamot
Siv Vigstrand
Ledamot
Karl-Erik Holm
Ledamot
Göran Eklund
Ledamot

”Rönnerdahl drömmer”
Utflykt till Hanö
Taubespelen
Allsångseftermiddag
Taube vid Öresund
Visafton

Rönnerdahl drömmer …
Sånglustspelet Rönnerdahl drömmer är nu
genomfört för andra gången. Såväl Kören som
solister och ljugarbänken lyfter sig själva till nya
höjder och spelar ut den all den entusiasm som
bara riktigt sanna Taubevänner kan.
Föreställningen i Staffanstorp hade denna gång
fått ny inledning med den relativt okända
Taubedikten ”Furan i Sjösala Park” som epilog.
Ett mycket lyckat drag som publiken verkligen
uppskattade – samt ett trevligt och informativt
inslag i den miljödebatt som låg Evert Taube
varmt om hjärtat.
Den så kallade Taubeparaden som sedan följde
med kören uppklädd i typiska dresser som
appilerar till Taubes figurer är också ett
uppskattat inslag och stundvis ganska komiskt.
Den numera rutinerade Taubekören kan sina
sånger och dirigenten Jan Ek ger också det liv
åt kören som är så oerhört viktigt i körsammanhang.
Solisterna gör också en bra dag på jobbet.
Taubekapellet är lysande Taubespelemän.
Ljugarbänken är ett inslag i detta sånglustspel
som ger åhörarna många intressanta
kommentarer och citat ur Evert Taubes rika
prosaskatt.

Taubespelen 13-14 juli
Har du ångrat dig och trots att bestämmer dig
för att följa med, anmäl dig till Marianne
Egelborg, 040-26 52 21, så meddelar vi BK
Travel, som arrangerar vår resa. Artisterna detta
år är förutom traditionellt Sven-Bertil Taube,
Sylvia Vrethammar, Caroline af Ugglas och
Cecilia Vennersten.
Avresa sker den 13 juli 8.00. Vi återkommer till
Lund resp Malmö den 14 juli 23.00-23.30.
http://www.taubespelen.com/main.html

Medlemskap
Vet du med dig att du ännu inte betalt
medlemsavgiften så vill vi påminna om det nu.
Det är ju bara 150:-/person och år. Har du
vänner som skulle vara intresserade av ett
medlemskap så tipsa dem. Vårt pg-nummer är:
500 32-2.

Nya medlemmar
Vi har fått in några nya medlemmar som vi
önskar varmt välkomna i Sällskapet. Dessa
personer är:
Anders Wixell
Birgitta Möller
Göte Persson
Irene Forslund

Allsångseftermiddag
Nu är det klart att årets allsångseftermiddag blir
på Staffanstorps Gästis lördagen den 10
augusti. Där kommer finnas möjlighet att köpa
grillad korv och fika beroende på vad ni är sugna
på.
Aktiviteten är gratis. Välkomna!
Musiker: Gerty och Lars Frankell
Presentatör: Jan-Åke Åkerlund

Körens inbokade konserter
Som ni kan se har kören arbetat hårt med att
boka in sommarens konserter. Brukligt är att de
flesta konserterna sker sommartid. För vi är väl
överens om att Evert Taube = sommar. I alla fall
i egenskap av Rönnerdahl.
Så här ser programmet ut just nu:
6 juni
13.00 Tuppen i Malmö
8 juni
18.00 Malmö Seglarsällskap, Rest. Kajutan
Limhamn
15 juni
18.00 Brösarps kyrka
14 juli
19,30 Håslövs kyrka
20 juli
18.00 Degeberga kyrka
21 juli
15.00 Kölnans fritidsområde (allsång)
4 augusti 13.30 Kronetorps mölla
4 augusti 15.00 Katrinetorps Gård, Malmö
(gästartist är Elinor Fryklund)
28 september 12.00 Limhamns torg
11 oktober 19.15 Annebergsgården, Malmö

bara sitta ner och lyssna på vårt eminenta
kapell.
Kapellet består av Jan Ek (körens dirigent och
ledare), Magnus Johnsson, Marcus Nordstrand
samt Petra Kvist.

Taubesällskapet Stockholm
Taubesällskapet i Stockholm har betydligt fler
medlemmar än Sällskapet i Skåne. Därmed finns
det också ett mycket större och mer påkostade
aktiviteter. Vi tänker här tipsa om aktiviteter. Är
du i Stockholm så det passar in. Häng med!

Taubedagen på Skansen den 25 augusti
En heldag i Taubes anda Konsert på Sollidenscenen. Och
som vanligt. Lysande gästartister.

Till denna dag är vår kör inbjuden att sjunga. Det
finns platser kvar på resan. Kontakta Torgils
Andersson på mejl torgils@tele2.se eller telefon
040-26 03 25 eller 0706-53 39 63. Inbjudan har
skickats ut.
Fler Stockhholms-aktiviteter:
Vi sjunger in sommaren
Onsdagen den 19 juni klockan 18. Konsert med
allsång på Kristinehovs Malmgård. Entre: 80:-.
I Everts kölvatten
Taube-kryssning i Stockholms södra skärgård.
Strandhugg blir på Utö.
Nästa Argentina
Stockholmssällskapet planerar för en resa i Evert
Taubes spår i Sydamerika i februari eller mars
2014.
Är du intresserad av att veta mer om
aktiviteterna i Stockholm, hör av dig till Karin
Nord-Åkerlund, 040-45 78 52 eller Karin
Hanström, 040-13 60 45.

Taube vid Öresund
Söndagen den 6 oktober blir det åter dans till
Taubekapellet på Ribersborgs Kallbadhus. Boka
in dagen redan nu så kan vi ta en svängom eller

Norwegian taxar ut med bilden på Evert Taube!
Bilden är tagen av Jacob Forsell, hedersmedlem i
Taubesällskapet i Stockholm!

