Bästa Taube-vänner!

Årsmöte 2016-03-11

Det är ju sanslöst så fort tiden går. Nu är det snart jul
igen. Med allt vad det innebär.
Styrelsen håller för fullt på med nästa års program. Vi
ger lite vinkar om det i detta blad. Inte minst håller vi på
med planeringen gällande jubileet i oktober.
Vi arbetar också med frågan hur vi ska kunna
intressera yngre generationer för Evert Taubes
visskatt. Intresset ökar förhoppningsvis nu med hjälp
av tv-programmet ”Så mycket bättre”. Och visst är
Sven-Bertil strålande!?
Taubesällskapet i Stockholm har samma funderingar
som vi. I deras senaste medlemsbrev skriver
ordföranden Karl-Gunnar Roth så här: ”Något, som vi
inom Sällskapet allvarligt funderar över, är hur vi skall
få ungdomar att upptäcka den visskatt som Evert Taube
har efterlämnat till oss. Det är min förhoppning och
förvissning att lyckas vi bara presentera Everts visor för
dagens musikintresserade ungdomar kommer de, liksom
vi äldre, att ta dem till sig och njuta av den. Det vi dock
måste klara av och tåla är att vi då riskerar att få nya
tolkningar. Jag tror inte att ungdomarnas ambition är
att förstöra visorna, men de har ibland ett lite
annorlunda sätt att uppleva och framföra musik.”
Visst kan vi bara hålla med Karl-Gunnar och måste
kanske lyssna lite extra på nya tolkningar och ta dem
till oss.
Vi lägger också våra pannor i djupa veck och funderar
över hur vi ska värva nya medlemmar. Vi uppmanar er
medlemmar att förnya medlemskapet nästa år samt tala
om för vänner och bekanta att vi finns. Bjud in dem till
våra arrangemang så kanske vi kan fånga upp dem.
Trots allt kostar det ju bara ”3 Evert” att vara medlem i
vårt Sällskap.
Slutligen vill vi önska alla medlemmar en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT TAUBEÅR!

Årsmötet nästa år är planerat till fredagen den 11 mars. Vi har
bjudit in vår sångfågel Elinor Fryklund, som lovat komma och
sjunga för oss. För er som händelsevis inte känner Elinor så är
hon utbildad vi Musikhögskolan i Malmö och Operaakademiet i
Köpenhamn och medverkar ofta i olika konsertsammanhang
runt om i södra Sverige. Vi har också bjudit in Anna
Hammarqvist, som är utbildad dramatisk sopran. Har ni inte
hört dessa båda sjunga tillsammans är detta ett ypperligt tillfälle
att njuta av dem
Årsmötet äger rum i Kockum Fritid. Dock inte i den lokal som vi
haft tidigare utan en mindre, nyrenoverad lokal. Kanske vi kan få
en bättre myskänsla i denna lokal.
Separat kallelse/inbjudan kommer att skickas ut, men boka in
dagen redan nu!

Karin Hanström

Café-träffar
Nu har vi lite på gång gällande
caféträffar. Vi satsar på nästa
sommar i Beijers park. Innan dess
kommer vi att ha en träff söndagen den 14 februari på
Översten i Kronprinsen.

Valberedningen
I nuläget vet vi att det kommer att bli ett par platser lediga i
styrelsen. Känner du dig själv manad eller känner någon som
har lust att vara med och påverka framtida programpunkter och
vart Sällskapet är på väg. Kontakta ordförande i valberedningen,
Christina Swartz-Reller, telefon 0768-64 54 17.

”Taube på något sätt”
Årets ”Taube på något sätt” var förlagd till Bellevue Park den 13
november. 54 medlemmar deltog i evenemanget, som blev
mycket trevligt. Kvällen inleddes med att presentatören Göran
Eklund läste en dikt, Morena, understödd på dragspel av Torsten
Nordstrand, som också spelade till allsångerna. Jan-Åke Åkerlund
ledde oss i allsångerna. Jan-Åke framförde också, förtjänstfullt,
”Farfar har berättat” av Lasse Dahlqvist. Göran D Svensson
berättade om Gösta Werner i konsten. Gösta har gjort många
illustrationer till Everts visor Göran hade också ett sedvanligt
lotteri med fina vinster.
Stefan Lindhe, nybliven medlem och trubadur underhöll oss med
ett musikaliskt quiz, som minsann inte var så lätt. En av
frågorna var vad ön Sunnanön i visan Dansen på Sunnanö
egentligen heter. En medlem visste detta. Det var Sven Törnqvist
som visste att den heter Södermöja. Det var imponerande, tycker
jag, som inte hade en aning.
Kvällen avslutades med att Göran Eklund spelade ett tapto på
munspel, Nocturne. Därefter stod alla upp och arm i arm sjöng
alla av hjärtans lust vår andra nationalsång, Calle Schewens vals.
För övrigt var maten paj eller räkcocktail mycket god. En lokal
som vi nog har anledning att återkomma till.
Tack alla ni som bidrog till att kvällen blev lyckad och stort tack
till alla medlemmar som kom. Utan er hade vi inte haft anledning
att anordna denna kväll!

porträttet. Framställningen manar fram en varm stämning som
förstärks av ett omfångsrikt bildmaterial. Bilderna upptar drygt
två tredjedelar av volymen. Det rör sig huvudsakligen om
fotografier, flertalet av mycket god klass. Till många av bilderna
ges informativa kommentarer Boken är försedd med ett kortare
förord av Sven-Bertil Taube.

Rönnerdahl drömmer
Vi har varit och besökt ett antal platser och lokaler för
vårt sånglustspel, Rönnerdahl drömmer. Det visar sig att
vi kommer att genomföra detta spel på inte mindre än
tre platser i vår. Detta för att sprida kunskapen om Evert
Taube och hans visor. Det blir:
10 april
Rotundan i Lomma
24 april
Folkets Hus på Limhamn
15 maj
Församlingshemmet i Trelleborg

Utflykt
Vi vill redan nu flagga för
nästa års utflykt. Vi
kommer att söndagen den
29 maj åka till Bosjökloster.
Vi hoppas där att få en
guidad visning av greve
Tord Bonde. Det blir
möjlighet att ta med
picknick eller att äta på
restaurangen. Bara att njuta av naturen och utsikten gör
att det är väl värt ett besök på Bosjökloster. I samband
med utflykten kommer kören att hålla konsert på
borggården. Vi beställer så klart vackert väder den
dagen.

Årsbok
Vi som även är medlemmar i Taubesällskapet i
Stockholm
har
nyligen
fått
en
fantastisk
årsbok.
Bokens
titel
är
”Bilden av Taube”.
Den kommer att
utkomma
i
bokhandeln till ett
pris av cirka 260
kronor.
BTJ (Bibliotekstjänst
AB) recenserar alla böcker och ger ut häften som landets
bibliotek har som utgångspunkt vid inköp av böcker.
Om denna bok skriver lektören Gert-Ove Fridlund
följande:
Göran Gynne, författare och ordförande för
Taubesällskapet, ger i denna välillustrerade bok en
inkännande levnadsteckning av Evert Taube. Visdiktarens
liv fångas i korta men säkra nedslag: barndomen, åren
till sjöss, längre vistelser i Latinamerika, resor till
Medelhavet, tillkomsten av hans böcker, miljöengagemanget och mycket mer. Äktenskap och familj
ägnas naturligt nog stort utrymme, liksom Taubes hela
musikaliska karriär – skivinspelningar, känd repertoar
och scenframträdanden som trubadur. Citat ur bland
annat sångtexter skänker ytterligare nyanser till

20-års jubileum 2016
Som vi tidigare berättat så firar Taubesällskapet i Skåne 20-års
jubileum 2016. Vi har bokat Rådhuset, Knutssalen, den 29
oktober. Notera detta datum redan nu så återkommer vi med
detta i kommande blad framöver.

Taubekören
15-års jubileum 2015
Inte nog med att Sällskapet fyller 20 år nästa år så fyller kören
15 år i år. Detta firade kören med mat och underhållning på
Siriusorden i Malmö.
”Vår egen” Magnus Johnsson, oftast körens ackompanjatör,
framförde en okänd melodi, som Evert har skrivit. Det finns
ingen text till den. Den heter El Marinero. Detta gjorde han
tillsammans med Torsten Nordstrand, som också ibland
ackompanjerar kören. Att få uppleva dessa båda virtuoser på
dragspel är en ynnest.
Historien bakom kören är att Barbro Aastad fick i uppdrag av
Sällskapet att starta en kör. Hon antog uppdraget och numera är
vi en kör bestående 58 medlemmar som sjunger i fyra stämmor.
Kören övar varje onsdag och detta har vi då gjort i 15 år nu!
Flera av körens medlemmar har varit med från starten.

Konsert 5 december
Sedvanligt håller kören konsert klockan 13.00 på Tuppen i
Malmö. Detta har blivit en tradition där kören sjunger mer
”vintriga” taubevisor och avslutar med några traditionella
julsånger.
I övrigt tränar kören på nya sånger och planerar in konserter
för 2016. Men, dessa återkommer vi till i senare blad.
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