Formandens beretning til Generalforsamlingen den 23.marts 2020
Fejøs Festival 2019 fandt sted fra den 10. juli til og med den 14. juli 2019.
Publikum var der ekstra mange af i 2019, interessen for Festivalen er stigende og
heldigvis også fra de fastboende på Fejø. Fejø har taget Fejøs Festival til sig, som sin
egen – tak!
Omkring 100 Ildsjæle står bag Festivalen, her tænker jeg blandt andet på de husværter,
der gav gratis overnatning til musikerne, kunstnerne og deres familier. Færgeselskabet
gav gratis sejlads til musikerne og kunstnerne, og en masse Ildsjæle sørgede for, at
musikerne fik mad mere end 3 gange om dagen.
Så havde vi fællesspisning på skolen med musikerne, kunstnerne og publikum, det var
dejligt vejr og alle kom med godt humør. Maden var så god, at der faktisk kunne have
været spist mere end den medbragte mad. Derfor vælger vi i 2020 et andet koncept.
Publikum køber deres mad og drikkevarer. Så sørger bestyrelsen for, at der er mere en
nok af maden � Vi gør hvad vi kan!
Bestyrelsen har fungeret rigtig godt. Der sker hele tiden nye ting i vores liv, og det
betyder, at Carl-Oscar trækker sig som Kunstnerisk leder efter Festivalen. Carl-Oscar
har aftalt med sin gode ven pianisten Kristoffer Hyldig, at Kristoffer er vore nye
Kunstneriske leder fra 2021. Mon ikke vi skal regne med, at Kristoffer inviterer CarlOscar til at spille på Fejøs Festival 2021?
Bestyrelsen arbejder altid på nye tiltag. Det er der også på programmet i 2020. Selve
Festivalen finder sted fra den 8. juli til og med den 12. juli 2020.
Den Kongelige Ballet Odense kommer og danser for os, det sker i gymnastiksalen på
skolen. Børn, forældre og Bedsteforældre får først adgang til gymnastiksalen, men jeg
tror, at der er pladser nok til alle, ellers må vi bede balletten om at danse en ekstra
gang.
I ugen op til Festivalen vil det være muligt at følge undervisningen af Masterclass
eleverne. Der afholdes Masterclass for 10 – 12 Masterclasselever. Masterclasseleverne
vil blive undervist af Festivalens professionelle musikere.
Den 7. juli 2020 regner vi med, at der er gratis natkoncert i Fejø Kirke, hvor
Masterclass eleverne og deres lærere vil levere en Natkoncert for os.
Natkoncert: Messiaen Kvartet til Tidens Ende Stearinlys, mørke, intim stemning. 50
min.

Festivalens hjemmeside bliver løbende opdateret, følg med på www.fejoesfestival.dk
Vedtægter, oversigt med bestyrelsesmedlemmer, programmet og meget andet, finder
du oplysninger om på hjemmesiden.

Fejø Kammermusikforening afholder koncerter hele året:
Lørdag den 2. maj 2020 på Fejø Skole
Danske og franske kærlighedssange,
Musikalsk foredrag af Jeannet Ulrikkeholm
Tirsdag den 10. november 2020 på Fejø Skole
Mortensaften, "Mortens Jazz" med Jazz Onklerne.
Lørdag den 23. januar 2021 på Fejø Skole
Nytårskoncert med Ensemble Storstrøm + sanger
Vi håber på at se rigtig mange glade Festivalgæster på Fejøs Festival 2020.
Bestyrelsen i Fejø Kammermusikforening ønsker alle en fantastisk Festival 2020.
Minna Raabo Larsen
Formand og koordinator

