Formandens beretning til Generalforsamlingen den 20. marts 2021
Året startede med, at vi grundet Covid19 måtte rykke sommerens Festival 2020 til efterårsferien i
uge 42. Det klarede vi med et smil �
For at vi ikke skulle føle os helt snydt på Fejø fandt Carl-Oscar Østerlind og Kristoffer Hyldig ud
af, at vi i Fejø Kirke, søndag den 2. august 2020 skulle høre musik af Beethoven & Brahms. Det var
en skøn koncert. Vi måtte være 70 mennesker inklusive musikerne i Kirken. Vi var knapt 70
mennesker, vi overholdt, hvad der skulle overholdes. Fejøs Festival Ensemble spillede for os
klokken 14.30, efterfølgende skulle de videre til Bornholm for at spille på Bornholms Festival
næste dag. De og vi gør, hvad vi kan for at leve op til, at Fejø ikke kun skal kendes for sine æbler,
men også som: Fejø Musikkens Ø…
Fejøs Festival 2020 fandt sted i efterårsferien 2020 – det var et helt mirakel, at det kunne lade sig
gøre. Covid19 og restriktioner fra Sundhedsmyndighederne og regeringen bestemte, at vi kun måtte
samles med godt halvdelen af Festivalens normale antal publikum.
Musikerne og deres familie var alle blevet testet for Covid19, inden de kom til Fejø. Vi i bestyrelsen
holdt næsten vejret, indtil der var gået en god uge efter Fejøs Festival 2020. Lykkelige var vi, da der
ikke var registreret et eneste tilfælde af Covid19 på Fejø.
Fejø Kammermusik Forening og Fejøs Festival levede op til de anbefalinger,
Sundhedsmyndighederne og Regeringen havde udstukket, og vi rettede os selvfølgelig efter det
forsamlingsforbud, der var udsted i uge 42. Bestyrelsen traf beslutningen om at afholde Fejøs
Festival, og lad mig sige: Vi gjorde det med bankende hjerter, men vi føler os efterfølgende både
lettet og stolte over, det at det kunne lade sig gøre at afholde Fejøs Festival 2020. Fra bestyrelsens
side kan vi kun sige, at vi respekterer de mennesker, der valgte at lade være med at være en del af
Ildsjælene bag Festivalen, kun den enkelte kender sit helbred, og kun den enkelte kan tage ansvaret
for sit eget liv.
Vores nye kunstneriske leder Kristoffer Hyldig klarede opgaven med at være kunstnerisk leder i
2020 med bravur. Musikerne og publikum gav udtryk for, at de var lykkelige for, at Fejøs Festival
kunne gennemføres. Roen og sikkerheden på Fejø gjorde, at de ”næsten” kunne glemme Covid19
en hel uge.
Bestyrelsen fungerer rigtig godt, alligevel må vi sige farvel til Birgit Mønsted som en del af
bestyrelsen, hun skal ud og sove i campingvogn sammen med manden sin. Jeg har sagt til hende, at
hun altid er velkommen. Vi kommer til at savne hende. Som alle ved, har Carl-Oscar også fået andet
at tænke på, 2 dejlige drenge og deres mor, så han stiller ikke op til bestyrelsen. Men 2 nye
medlemmer har meldt sig. Susan Svane stiller op som kommende bestyrelsesmedlem på
Generalforsamlingen den 20. marts og Lea Strand stiller op som 1. suppleant.
På Fejøs Festival 2020 havde vi bl.a. besøg fra: Den Kongelige Ballet Odense, og dramaturg Mette
Borg kom og fortalte om kulturhistorien bag de forskellige komponister. Både musikerne og
publikum var meget interesserede i foredraget og stillede en hel del spørgsmål til Mette Borg. Vi
håber, at Mette kommer igen i 2021.
Aflysninger eller ændringer grundet Covid19 i 2020 0g 2021
•
•

Danske og franske kærlighedssange med musikalsk foredrag af Jeannet Ulrikkeholm er
flyttet til lørdag den 15. maj 2021 klokken 15.00.
"Mortens Jazz" med Jazz Onklerne ” Mortensaften 2020 blev aflyst.

•

Fejøs Festival 2020 måtte undvære Jazzen i Det gule pakhus i efterårsferien. Men vi har
aftale med Second Line Jazzband fra Sverige om, at de kommer og spiller på Fejøs Festival
2021.
• Noget vi var ekstra kede af var, at vi må desværre aflyse Jazzorkestret Tuba Skinny fra New
Orleans i 2021. Det var ellers noget af et scoop, at få dem til Fejø. Flere Jazzklubber slog sig
sammen, for økonomisk at kunne få det 8 mand store Jazzorkester fra New Orleans til
Danmark for bare 20.000 kr. pr. forening. Vi fik lov til at være med. Dog drillede Covid19
også her, men vi er med, når muligheden byder sig igen.
• Under Festivalen både i 2020 og 2021 havde vi regnet med at afholde Masterclass for 10 –
12 Masterclasselever, de skulle have været undervist af Festivalens professionelle musikere.
Vi har valgt at vente med Masterclass til 2022, stadig grundet usikkerheden omkring
Covid19.
• Ensemble Storstrøm måtte aflyse Nytårskoncerten lørdag den 23. januar 2021.
Fejø Kammermusik Forening holder koncerter hele året, du finder dem nederst på siden med
programmer:
www.fejoesfestival.dk
Medens jeg skriver, går det op for mig, at det faktisk har været muligt at gennemføre alle de
klassiske koncerter under Festivalen 2020, afslutningskoncerten blev rent faktisk spillet 2 gange.
Det må skyldes Kristoffers evne til at finde nye musikere, hvis nogle blev forhindret i at deltage
grundet Covid19, så kom andre til.
Men Covid19 gav også Festivalen en fantastisk mulighed: Den verdenskendte sopran Brit-Tone
Müllertz skulle have sunget i Bayreuth. Da det blev aflyst, fik Kristoffer aftalt med Brit-Tone, at
hun kom til Fejø. Det var stort – selv musikerne klappede af hende.
Vi lover, at gøre alt, hvad vi kan, for at gennemføre de planlagte koncerter i resten af året 2021 og
2022.
Fejøs Festival er en klassisk Festival, men publikum er meget glade for, at vi ”blander genrerne”
som vi plejer at sige, så det fortsætter vi med.
Jeg kan løfte sløret lidt om Fejøs Festival 2021. Fejøs Festival 2021 vil finde sted fra den 14. til og
med den 18. juli 2021. Når Generalforsamlingen afholdes den 20. marts 2021, håber jeg, at vores
kunstneriske leder Kristoffer Hyldig kan fortælle lidt mere om programmet og hvilke musikere, der
kommer og spiller på Festivalen. Vi havde fået tilsagn fra pianisten Marianna Shirinyan om, at hun
kom, men desværre har Covid19 gjort, at Marianna ikke kommer i 2021, da hun har været nødt til at
flytte rundt på forskellige koncerter.
Vedtægter, oversigt med bestyrelsesmedlemmer, programmet, musikere og meget andet, finder du
oplysninger om på hjemmesiden www.fejoesfestival.dk. Festivalens hjemmeside bliver løbende
opdateret.
Bestyrelsen i Fejø Kammermusikforening ønsker alle en fantastisk Festival 2021.
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