København 30-08-2017

Årsberetning, MKO, sæson 2016/2017

Sæsonen 2016/2017 har været begivenhedsrig med 3 flotte produktioner under ledelse af Svend
Kragelund.
Vi lagde ud i oktober med at spille de før planlagte koncerter med Beethoven og Amalie. Det var
velkomment gensyn med Amalie, som udtrykte stor glæde med koncerterne.
Det årligt tilbagevendende, traditionsrige ophold på Møn bød på hyggeligt samvær og fine prøver
som opvarmning til julekoncerterne.
Julen bød på intet mindre end 5 koncerter hos kirker, som vi jo efterhånden privilegeret kan kalde
”vores faste kunder”. 5 koncerter er mange, men det var en fornøjelse at høre unge Astrids udvikling
– og ikke mindst orkestrets gennem koncertrækken.
Vinteren og foråret bød på Mozarts Kroningsmesse og Nielsens ”fynsk forår”, med et enkelt
dirigentkursus skubbet ind i forløbet. Det kunne virke som et langt prøveforløb med udsigt til
koncerter i maj, men det viste sig at være ganske passende med mange prøver til et program, som
var vanskeligt og udfordrende. Samtidig var den lange periode måske også lidt en sovepude for os,
da fraværet har været betragteligt i foråret til stor fortrydelse for især Svend. Koncerterne var
vellykkede og bød på fint samarbejde med vores venner fra Store Heddinge og Klosterkirken samt
fine solister.
Sæsonen er forløbet godt, og Svend har lagt et kæmpe arbejde i orkestret både med forberedelse,
prøver og gennemførelse af koncerten. I styregruppen har vi løbende evalueret prøve- og
koncertforløb og baseret på dette, samt på udmeldinger fra medlemmer, har vi tænkt, at orkestret
ville have bedre af at have en stryger som instruktør/dirigent, og det er derfor styregruppen nu
stiller forslag om at vælge Anders Grunth som dirigent. Dette med baggrund i vores alles kendskab
til Anders og i Anders’ kendskab til orkestret.
Vi er en sluttet gruppe i orkestret, og selvom det er meget hyggeligt, så er det også udfordrende ud
fra et planlægningsmæssigt synspunkt, da vi er meget sårbare ved afbud/sygdom. Det kan også
være problematisk ud fra et økonomisk synspunkt, da vi kan være nødsaget til at finde assistenter.
Derfor en opfordring til alle om at invitere muligt nye medlemmer med, så vi kan dele vores orkester
med flere.
Den kommende sæson byder på koncert i oktober med organist fra Klostermarkskirken i Ringsted,
Møn-ophold, 3 julekoncerter (indtil videre), koncert i januar med Gyldendorf og Astrid. Og i foråret

arbejder vi på et samarbejde med Kreizkammerorchester Ostholstein. Så det bliver en spændende
sæson, som der fra styregruppens side er lagt meget arbejde i.
Janna

