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Bästa Taubevänner!

Årsmötet

Vad säger ni? Är det inte härligt att vi har våren framför
oss. Just nu njuter vi av snödroppar, vintergäck och
krokus. Den första lärkan har jag redan hört. Den 15 mars
såg jag det första strecket av tranor. Härligt!
Årsmötet har vi just klarat av och vi hade två ledamöter i
styrelsen som tackade för sig.
Vi har haft en café-träff på Översten i Kronprinsen. En
succé. Där ser man hela Malmö från ovan. En fantastisk
utsikt!
Planerna för 2016 presenteras i detta Taubeblad. Detta
program är preliminärt så till vida att det kan komma till
aktiviteter. Man vet aldrig!
Det stora för året är jubileet till hösten. Karl-Erik Holm i
styrelsen håller i planeringen. Vi är övertygande om att
det blir bra och att alla medlemmar, som kan, kommer. Vi
håller på att undersöka möjligheten att få hit Sven-Bertil
Taube, men vi inser att det nog inte blir så lätt.
Men innan dess har vi utflykten i maj till Bosjökloster.
Själv tycker jag att där är oerhört vackert där slottet ligger
alldeles när Ringsjöns vatten.
För körens del drar det ihop sig med de tre
föreställningarna, sånglustspelet, Rönnerdahl drömmer.
Har ni inte sett det, så passa på och gå. Nedan finner du
fakta om föreställningarna.

Den 11 mars hölls årsmötet på Kockum
Fritid. Vi var i en mindre lokal, som
kändes betydligt mysigare än den stora,
som vi haft tidigare.
Årsmötet avlöpte som brukligt på en
halvtimme. Sedan var det dags för
kören att sjunga några sånger. Man har
som tradition att på årsmötet framföra
lite nytt, som man har tränat på. Det sker, som vanligt, under
ledning av Jan Ek och som ackompanjatör, Magnus Johnsson.
Efter att ha intagit en utmärkt måltid var det dags för kvällens
artister att göra entré. Elinor Fryklund och Anna Hammarqvist
sjöng taubesånger blandat med musik ur sina egna repertoarer.
Bland annat, som glädjer mig mycket att höra, kattarian av Rossini.
Den som ”mjauar” högst och intensivast vinner. De hade med sig
en pianist, Johan Reiss, som ackompanjerade dem.
Vi har ju också traditionsenligt ett lotteri, som Göran D Svensson,
en av våra hedersmedlemmar, håller i. Dragning i lotteriet
avslutade kvällen. Vid 22-tiden var det dags att återvända hem,
glad och nöjd med kvällen.

Karin Hanström

Café-träffar
Den 28 februari var det debut. För
första gången hölls en café-träff. Det
skedde i Överstens restaurang i Kronprisen. Vi riktade oss
till allmänheten också med tanke på att försöka få fler
medlemmar till Sällskapet. Evenemanget blev mycket
lyckat. Vi kunde inte ana att så många skulle komma,
vilket i och för sig är mycket positivt. Tyvärr var det många
som fick vända i dörren eftersom där var fullt.
Restaurangen rymmer drygt hundra gäster. Detta måste vi
ta oss en funderare på så vi har lokaler stora nog att ingen
ska behöva åka hem igen. Mycket beklagligt mot de som
drabbades.
Vi som fick plats sjöng allsång av hjärtans lust med Jan Ek
och Torsten Nordstrand som musikanter.
Detta var en vinnande koncept, som vi kommer att
fortsätta med. Ett ställe, som vi planerar att ha nästa
café-träff är i Margaretapaviljongen i Pildammsparken.
Vi återkommer!

Nya styrelsen
Som jag skrev inledningsvis så avgick två ledamöter i styrelsen. Det
var Solveig Ohlsson och Charlie Stiernström.
I Solveigs ställe träder nu Pia Nörling in samt som fyllnadsval efter
Charlie valdes Eva Stiernström. Vi hälsar dem välkomna i styrelsen.
Styrelsen 2016 består då av:
Jan Erikson
Ordförande
Karl-Erik Holm Vice ordförande
Lars Närvall
Kassör
Göran Eklund
Sekreterare
Karin Hanström Ledamot
Mari-Ann Nilsson Ledamot
Eva Stiernström Ledamot
Pia Nörling
Ledamot

Föreningstelefon
För att man ska kunna ringa och boka biljetter till Rönnerdahl
drömmer har vi nu skaffat en föreningstelefon. Meningen är att
den skall användas vid anmälningar till arrangemang och annat
som rör Sällskapet. Har man frågor, synpunkter eller idéer till
arrangemang är man välkommen att ringa detta nummer.
Telefonnumret är: 0760 – 36 74 05.

Taubenålar
Som ny medlem skall man få en ”taubenål”. Ett pin bestående av
bild av loggan. Om du inte fått någon nål, så hör av dig. Tyvärr kan
vi inte skicka dem per post utan vi delar ut dem när vi träffas.
Har du tappat bort din nål kan man få en ny till en kostnad av 25
kronor

Medlemsavgift
Du glömmer väl inte att betala in medlemsavgiften, 150
kronor? Tänk vad man får för denna facila avgift. Halva
entréavgiften till Rönnerdahl drömmer, se nedan. Du får
detta Taubeblad, som utkommer med 4 nummer/år.
Utflykten till Bosjökloster ser vi också fram emot. Årets
höjdpunkt blir Taubesällskapets 20-års jubileum i höst.
Det kan vi lova! Missa inte det!
Bankgiro: 554-3384.
Så, har du inte betalt ännu – gör det!

Nya medlemmar
Glädjande nog har det tillkommit nya medlemmar i vårt
Sällskap. Här följer en lista över nya medlemmar, som vi
hälsar varmt välkomna och hoppas att ni finner nöje i att
vara medlem och följer med på våra aktiviteter:
Ann-Marie Säfvestad, Malmö
Birger Sölverud, Härslöv
Marie-Louise Svärd, Malmö
Ingrid Rosenberg, Köpenhamn
Kerstin Pålsson, Malmö
Lars Forsgren, Malmö
Morgan Sjödin, Oxie
Silver Tholson.Slavi, Malmö
Stefan Lindhe, Malmö
Tommy Eriksson, Landskrona

Rönnerdahl drömmer
Nu drar det ihop sig till våra föreställningar ”Rönnerdahl
drömmer, ett sånglustspel jorden runt med Evert Taube”.
Kören ligger i hårdträning. Man har dessutom knutit till sig
en koreograf, som hjälper till med de olika scenerna som
sånglustspelet består av.
Biljetter går att köpa på utvalda ställen på respektive ort.
Det går också att förboka biljetter genom att ringa vår
föreningstelefon, som jag pratat om i tidigare stycke. I
mån av att det finns biljetter kvar säljs dessa vid entrén.
Biljettpris är 200:-. För medlemmar i Taubesällskapet är
priset 100:-. För barn och ungdomar är det fritt upp till 12
år.
10 april
24 april
15 maj

Rotundan i Lomma
Folkets Hus på Limhamn
Församlingshemmet i Trelleborg

Bifogat finner du ett blad där fakta finns för samtliga
föreställningar. Får du bladet per post så finner du en s.k.
flyer bifogat.

Nordic Sea Winery
Vill du se hur det går till att göra vin utan att behöva köpa
en dyr resa till Italien? Då har du chansen fredagen den
19 augusti. Då föreslår jag att tar vi en buss och far till
Simrishamn. Så ser planen ut. Vi återkommer i nästa
Taubeblad med mer detaljer. Notera datumet i
almanackan så länge.

Utflykt – söndagen den 29 maj
Årets utflyktsmål är Bosjökloster Slott och här kommer också
kören att ge konsert på borggården kl.16.00.
Tag med en picknick-korg eller ät på restaurangen vid slottet.
Bifogat ser du en separat information och inbjudan till utflykten.
Medlemmar betalar bara 100:- i inträde. Vi lovar en
Fantastisk dag. Vi har givetvis beställt vackert väder.

Taubespelen: Är du sugen på att åka till
Taubespelen i Bohuslän till sommaren? Helgen
den 16-17 juli arrangeras de årligen
återkommande spelen. Får vi ett tillräckligt
stort antal som vill åka dit, fixar vi en resa.
Spelen är flyttade till Buseviken på Orust. Här följer länken till
Taubespelens hemsida.
http://www.taubespelen.com/main.html

20-års jubileum
Vi låter denna information ligga
kvar i bladet. Detaljer om
Taubesällskapets 20-års jubileum
återkommer vi till. Som vi tidigare
har berättat så blir jubileet den
29 oktober. Vik dagen för detta
evenemang.
Vi vet så mycket som att det blir en gratiskonsert för malmöborna,
som kommunen bjuder på. Därefter följer en middag i Knutssalen
enbart för Taubesällskapets medlemmar. Då lovar vi underhållning
till kaffet!

Taubekören
Redan nu har kören en hel del konserter inbokade. Jag nämner
inte här Rönnerdahl drömmer och Bosjökloster. Det har jag ju
redan skrivit om utan här andra konserter, som ni är välkomna att
komma till och lyssna på kören. För visst tröttnar man inte på att
höra och framförallt sjunga Evert Taubes fantastiska visor. Och
vilka texter sedan. Jag brukar säga att han målar med orden. Evert
ville ju bli konstnär och det märks i sångtexterna.
Följande konserter är inbokade hittills:
6 juni
14 juli
14 augusti

Tuppen i Malmö
Falsterbo Kyrka
Katrinetorps Gård

Konserten som ligger närmast är den på Tuppen. Tiden är 13.00.
Som ni kanske vet, så sjunger vi där varje nationaldag samt en
julkonsert varje år i december. Där brukar vara fullt med publik
och en glad och trevlig stämning.
Vi återkommer med detaljer om de andra konserterna i
kommande Taubeblad.

