ÅRSBERETNING 2017
Amager Musikfestival 2017 blev afviklet søndag d. 24. september til søndag d. 8.
oktober med 12 koncerter i 12 kirker - 8 i Københavns kommune og 4 i Tårnby.
Det har været festivalens 45 sæson, og siden starten i 1973 har der været afholdt i
alt 552 koncerter.
Det har i de sidste mange år været tradition, at det enkelte års festival skulle have et
samlende tema: Det har f.eks. været musik og musikere fra forskellige lande, og i
den forbindelse har vi været omkring det meste af Europa og Amerika. Vi har haft
“festlig musik” og “et umage par” og “Orglet i alle dets facetter”. I år valgte vi temaet
“...og spring højt af glæde!”. Mottoet er hentet fra Luther-salmen Nu fryde sig hver
kristen mand, og hermed fejrede vi reformations-jubilæet. Men også 200-året for N.
W. Gade kom ind under temaet. Således blev festivalens program igen i år meget
alsidigt med to korkoncerter ved Kammerkoret Musica (Tårnby) og Hendriksholm
Kirkes Kor (Allehelgens), helt bogstavelig glædes-spring ved danser Anne Claire
Theissen (Sundby), Bach og Biblen - musik og oplæsning ved Sven Verner Olsen og
Ditte Gråbøl, Bach og Luther ved Erik Kolind og Peter Thyssen (Højdevang), orgelimprovisationer ved Dario Andreella (Solvang) og Jazz-salmer ved Wosko Trio
(Filips). Foruden to trio-koncerter, en orgel og en guitar koncert. Og endelig var der
lokalt islæt i Skelgårdskirken med den traditionelle orgelstafet.

Jeg vil gerne takke for det gode samarbejde i forretningsudvalget og al den gode
hjælp jeg har fået af alle mine kollegaer, Niels Henrik Jessen (tidligere formand) og
Poul Anders Lyngberg-Larsen (kasserer).
Som sædvanlig er festivalens koncerter blevet omtalt i aviserne og har været med på
"kultunaut" på internettet. Foldere og plakater er blevet fordelt rundt om i byen, og
vores hjemmeside "amagermusikfestival.dk" fungerer på ellevte år og er velbesøgt.
En stor tak skal lyde til vores økonomiske tilskudsgivere: Nordea Fonden, Amager
Øst og Vest lokaludvalg, Tårnby Kommune, Københavns Kommunes Musikudvalg
og endelig de tilknyttede kirkers menighedsråd.
Festivalen er i det hele taget meget taknemmelig for den hjælp vi får fra vores
tilskudsgivere, en uvurderlig del af dens eksistens, og håber på fortsat forståelse for
og tilskud til videreførelsen af Amager Musikfestival.

Med venlige hilsner på udvalgets vegne Uffe Fløng

