Taubebladet 2/2016
Bästa Taubevänner!
Äntligen sommar! I alla fall i skrivande stund. Vi får
hoppas att det fortsätter så. Skönt är det i alla fall och det
gäller ju att ta tillvara det som är idag.
Nu till vad som hänt och vad som vi har framför oss. Vi
hade utflykten till Bosjökloster, som vi kombinerade med
en konsert med kören.
Vi har också genomfört två föreställningar av Rönnerdahl
drömmer.
Som de flesta av er vet så bodde ju Evert Taube i Malmö
under en termin för att, som det sägs, bli fostrad av
farbror Axel. Det skulle bli ”ordning på pojken”. Kolla vad
jag skriver om det längre fram i bladet.
Vi kommer också ha en utflykt i augusti Då kommer vi att
använda oss av en gemensam buss. Den kommer att gå
till Simrishamn. Det skriver jag också om lite längre ner.
Avslutningsvis hoppas jag att ni har antecknat och bokat
in jubileumsfesten den 29 oktober! Detaljerna återkommer vi till.
Karin Hanström

Medlemsavgift
Det är aldrig försent att betala in medlemsavgiften, 150
kronor.
Har du missat det är det bara att betala in avgiften till
bankgiro 554-3384. Kom ihåg att skriva ditt namn!

Nordic Sea Winery – vinresa till Nordens största vineri!
Som du kanske har märkt har vi redan skickat ut inbjudan till
denna utflykt. Resan går med buss till Simrishamn fredagen den
19 augusti.
Vi åker klockan 11.15 från parkeringen bakom Malmö Opera. Vi
kommer att få en guidad visning av vineri, ekfatshall och vingård.
Därefter sätter vi oss till bords och provar, både röda och vita. Till
det får vi en delikatesstallrik.
Vi kommer också att göra en liten rundtur med bussen i
Simrishamn. De som hellre vill ta en promenad i sommarstaden,
kan givetvis göra det. Inte minst kan man besöka Gösta Wernermuseet. Visst låter det spännande?! Hela paketet med buss och
allt kostar 410 kronor.
Anmälan senast den 29 juli till vår föreningstelefon 0760-367405.
Telefonen är bemannad av Eva Stjernström. Du kan också mejla
henne e.stjernström@telia.com. Missa inte detta unika tillfälle!
Betalningen sker till bankgiro 554-3384, i anslutning till din
anmälan. Ange då ”vinresa” och namn.

Nya medlemmar
Vi ser med glädje att det tillkommer nya medlemmar. Vi
hoppas att ni ska finna våra aktiviteter tilldragande och
gärna kommer med. Följande personer har blivit
medlemmar sedan tidigare Taubeblad.
Carl-Axel Johansson, Limhamn
Elisabeth Persson, Malmö
Inger Andersson, Malmö
Karin Kihlgren, Malmö
Sven Tollin, Malmö
Vi hälsar er varmt välkomna!

Utflykt – söndagen den 29 maj
Som vi beställt så var det ett strålande fint väder den 29 maj. Vi
hade då utflykten till Bosjökloster. Naturen, trädgården och parken
vid detta förnämliga slott, mitt i Skåne, är en fantastiskt vacker
plats. Väl värt ett besök. Det var många som hade sökt sig dit för
att lyssna till kören som påpassligt höll en konsert på borggården.
En jättefin dag!
Ett stort tack till greve Tord Bonde samt Julia Bonde att vi fick
möjlighet att i samarbete besöka denna underbara plats.

Taubekören
Rönnerdahl drömmer
Vi har under våren genomfört två av tre föreställningar av
”Rönnerdahl drömmer”. Den 10 april i Lomma och den 24
april i (på) Limhamn. Där var drygt 100 åhörare vid varje
föreställning. Vi gör reklam, sätter upp affischer och
hoppas att många av våra medlemmar sprider att vi
uppträder med detta sånglustspel. Tidningarna är
svårflörtade. De vill inte skriva om oss förutom
Lokaltidningen i Limhamn. Dessa hade ett stort reportage.
Såg ni det?
När det gäller föreställningen i Trelleborg så har den blivit
skjuten på till hösten. Orsaken är att Församlingshemmet
hade dubbelbokat. Vi stred för att vi skulle få ha vår
bokning kvar, men icke sa nicke. Det gick inte alls. Vi blev
tvungna att flytta på oss. Vi flyttade och i samband med
det byter vi lokal till Folkets Park istället. Lokalen är
mycket bättre avsedd för vår föreställning.
Vi vill med andra ord påminna om att denna föreställning
som blir söndagen den 18 september klockan 15.00.
Det blir som jag nämnt på dansrotundan i Folkets Park,
Trelleborg.
Biljettpris för medlemmar är 100:-. För de som ännu inte
är medlemmar är priset 200:-. I detta pris får man
program inklusive en lott till dragningen med bland annat
fina tavlor med Taube anknytning. Barn upp till 12 år går
gratis!
Kaffe med kaka ingår också i priset.
Vi lovar ”ljugarbänk”, berättelser av och om Evert Taube,
allsång, körsång och även solosång.

Picknick?
Vi är nog lite slarviga med ordvalet picknick, som vi ofta
skriver när vi har något evenemang. Enligt Svenska
Akademiens ordlista betyder ordet egentligen ”utflykt i
det gröna med matsäck; måltid ute i naturen”. Vad vi
menar är helt enkelt ”ta med något gott att äta och
dricka” även om det sker inomhus. Eller som Evert Taube
säger: ”ost, bröd och lantvin i en korg”!

Fridhemsvägen 19
Som jag nämnde inledningsvis har vi varit i kontakt med
innehavarna av huset på Fridhemsvägen 19, där Evert
bodde 1905. Vi har ställt frågan om det är möjligt för oss i
Sällskapet kran få komma in i trädgården ett par timmar
och känna historiens vingslag. Rentav sjunga tillsammans
och kanske höra en och annan berättelse om Everts liv i
Malmö. Och tänk – de kan tänka sig detta. Vi är välkomna.
Vi har ju här nere i denna landsända inte så stor
anknytning till Evert. Vi får hitta det vi kan.
Datum för detta är inte fastlagt. Det återkommer vi till.

Tuppen – nationaldagen den 6 juni
Det var en fullsatt restaurang när kören hade sitt årliga
framträdande på nationaldagen. Väldigt roligt att så många kom.
Traditionsenligt inledde man med, som sig bör den dagen, med
nationalsången. Konserten avslutades med vår andra
nationalsång, nämligen Calle Schewens vals. De flesta i publiken
instämde i sången. Kul!
Efter konserten var kören inbjuden till grillfest hemma hos
körledaren Jan Ek. Det blev en mycket trevlig eftermiddag och
kväll med mycket musik och sång.

Skanörs Kyrka
Nästa konsert blir i Skanörs Kyrka, torsdagen den 14 juli, klockan
19.00.
Observera att vi tidigare annonserat konserten till Falsterbo, men
det är Skanörs kyrka som gäller! Kyrkan tar ett inträde: 50 kronor,
som betalas i vapenhuset. Barn upp till 15 år har fri entré.
Med oss vid denna konsert har vi Torsten Nordstrand som
ackompanjatör. Vi lovar ett solo av denne fantastiske dragspelare.

Katrinetorps Gård
Sedvanligt håller kören konsert på Katrinetorps Gård i den vackra
parken. Detta år blir det söndagen den 14 augusti, klockan 14.00.
Kören har ett par konserter till, men de sker för slutna sällskap
och därför gör jag inte reklam för de här.
Denna sommar är det inte så många konserter inbokade. Vi hade
ett stort jobb med att genomföra två ”Rönnnerdahl drömmer”.
Ytterligare en föreställning blir det ju i september, som jag skrev
om tidigare.

Slutligen vill styrelsen för Taubesällskapet i Skåne önska er alla en
fortsatt

Glad sommar!

