Årsberetning 2020 – Musikforeningen MiR
(Fremlagt ved Generalforsamlingen på Kulturhotellet i Rønde d. 3. juni 2021)

Det er svært at være musikforening når der ikke må spilles musik! Det er i det hele taget svært at
tilhøre en forening, når dét, der forener os, ikke kan lade sig gøre. Det har også været svært at få
holdt møder – og dét er grunden til at vores generalforsamling først afholdes nu her i juni. Og vi
har igennem hele perioden valgt at undlade at bruge de kommunikationsteknikker – f.eks. virtuelle
møder - som ellers har været en stor del af mange danskers hverdag. Vi har simpelthen tilladt os at
sidde på foreningsmagten helt frem til i dag.
Som i så mange andre spillesteder og kulturhuse har aktiviteten i MiR i perioder af 2020 været sat
på stand-by eller stærkt reduceret på grund af Covid 19 – restriktionerne.
Året startede med en aflysning p.gr.a. sygdom – det var gruppen Molde, som måtte melde fra –
men faktisk i aften d. 3. juni er det lykkedes os at få dem programsat igen.
Helt enkelt fik vi i februar 2020 afviklet den sidste koncert - med Ginne Marker - i dèn forårssæson,
hvor alt blev lukket ned midt i marts.
Efter nogle måneder med lukkede døre kunne vi så starte en efterårssæson med de forholdsregler,
som nu engang var forudsætningen for at være publikum til musik i et lukket rum – mundbind,
afstand og afspritning. Vi flyttede alle arrangementer ind i salen fremfor at være i cafeen, som vi
ellers tit er – vi lavede pladsplaceringer på forhånd til publikum og i pauserne måtte vi bruge
mange lokaler til vore gæster, så der ikke blev unødig sammenstimlen. Og alt dét synes vi selv, at vi
havde godt styr på t.o.m. den sidste koncert i 2020 med Paparazzis. Før dem kunne vi i efteråret
nyde Dylan Duo, Tue West Duo, Perry Stenbäck og Dekadansorkestern', Natural Boogie,
Beatfortælling
Med publikumsbegrænsning og manges forbehold for at gå til koncert med de risici og
begrænsninger, som var nødvendige, blev kassen drænet hurtigere end sædvanligt, hvilket Erling
fortæller om lidt senere. Alligevel kan vi kun være tilfredse med dén musikalske kvalitet, som vi
gang på gang oplever ved vores arrangementer – og musik skal jo opleves live!!
Foråret 2021 blev også en lidt doven periode – men her på denne aften i juni er vi klar med årets
første koncert og den nærmeste fremtid er allerede fyldt op med nye projekter – bl.a. et
samarbejde med Rønde Handelsstandsforening om lørdagsmusik på torvet lige uden for
Kulturhotellets dør ; underholdning i parken i eller udenfor det opstillede telt; en lokal
musikfestival i samarbejde med Kulturhotellet og egnsteatrets ungdomgruppe – Værelze313 - og
et udvidet samarbejde med biblioteket om en koncert knyttet til et fordrag her i efteråret. Følg
gerne med på foreningens hjemmeside om kommende koncerter og det nye der sker i efteråret.
Alt dette og mere til kan jo kun lade sig gøre at sætte i værk for bestyrelsen, når vi kan trække på
en flok trofaste hjælpere – tusind tak til dem. Også en tak til Kulturhotellet for servicen og
samarbejdet i forbindelse med vores koncerter. I en usædvanlig tid som denne er økonomien et
særlig ømt punkt, og vi er glade for den afgørende økonomiske støtte, vi modtager fra Kulturpuljen
i Syddjurs Kommune. Endelig tak for et godt samarbejde internt i bestyrelsen. Af og til går bølgerne
højt – meningerne er mange – men resultatet er altid inspirerende og levende musik på scenen i
Kulturhotellet. Tak!

