Medlemsbrev til støttemedlemmer december 2016

Kære støttemedlemmer
Tak for dit/jeres engagement i Sorø Internationale Musikfestival i 2016.
Vi glæder os til at byde dig/jer velkommen til den 48. sæson i 2017.
Vi begynder med 2 koncerter i marts måned.
Først I Luthers fodspor, en koncert/børnegudstjeneste med ensemblet Gioia onsdag d. 8. marts kl. 17 i Sorø Klosterkirke.
Derefter en cafekoncert med Schuberts Winterreise lørdag den 11. marts kl. 15.30, hvor Jacob Vad, baryton og Elisabeth
Holmegaard Nielsen, pianist medvirker. Koncerten foregår i cafeen på Sorø Kunstmuseum.
Sommeren 2016 bød på en nyskabelse, hvor festivalen blev afviklet på 2 uger med en slutkoncert lidt senere. Efterfølgende spurgte
vi koncertgængerne om deres mening. Der var forskellige tilkendegivelser, dog overvejende positive. Bestyrelsen vurderede på et
senere evalueringsmøde, at der er grundlag for at fortsætte med den nye model i 2017.
Sommerkoncerterne i 2017 afholdes derfor fra den 6. august til den 20. august, hvor der er afslutningskoncert med Chorus
Soranus. Også i denne sæson finder koncerterne sted på forskellige lokationer:
Klosterkirken er som altid det naturlige koncertrum for de fleste koncerter.
Efter sidste års succes på turbåden ”Lille Claus” har vi valgt at afholde endnu en koncert der.
Også Hotel Postgården, Victoria biografen og Sorø Akademis Festsal lægger lokaler til dejlige koncerter.
Detaljerne for koncerterne kan ses på vedhæftede koncertoversigt. Bemærk: børn og unge under 18 år har gratis adgang til
koncerterne.
Medsendt er dagsorden til generalforsamlingen på Værkerne tirsdag den 7. februar 2017 klokken 19.00. Her er du/I meget
velkomne.
Medlemskommunikation med ris, ros og ideer kan foregå på vores hjemmeside: www.soroemusik.dk. Her kan man også komme
med forslag til generalforsamlingen d. 23.2 2016 senest 3 uger før.
Regnskabsoversigten 2015-2016 bliver lagt på hjemmesiden medio januar 2017.
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