BRAMMING KOSMORAMA

Årsberetning 2016
”Vi er på rette vej”, kunne være overskriften, der karakteriserede 2016.
Både kunstnerisk og økonomisk har det været et rigtig godt år, der lover godt for
fremtiden og som giver bestyrelsen blod på tanden til fortsat at lægge de mange
timer i Kosmorama, som er nødvendige for at dette projekt skal lykkes.
På den kunstneriske front startede året med en fantastisk aften i selskab med Anders
Blichtfeldt, der i sit show med titlen Doctor Bob, øste af sine mange anekdoter fra sit
lange liv som musiker – både som solist om som forsanger i Big Fat Snake. Det var
anden gang han besøgte Kosmorama med sit soloshow – og sikkert ikke sidste gang.
I marts måned fik vi besøg Viggo Sommer og his Backhowlers. Det blev en
hyggelig aften med bl.a. de bedste sange fra tiden hos De Nattergale.
April bød på stand-up med Lindy Aldahl fra ”Rigtige mænd”. Det blev en aften, hvor
lattermusklerne blev sat på prøve. ”Sjældent har vi grinet så meget”, var afskedssalutten fra mange publikummer på vej ud af døren.
I maj kiggede Lasse & Mathilde forbi Kosmorama. De bragte hygge, nærvær og
gode vedkommende sange med til Bramming.
Første halvår af 2016 sluttede med en koncert med vores lokale kunstner, Adam
Beverly. Han havde taget sine gode musikere med og leverede en super koncert.
Musikken var i en lidt anden boldgade end vi er vant til at høre ham. Personligt synes
jeg, at det klædte ham rigtig godt.
Efterårets første koncert lå i forbindelse med Kulturnatten d. 01.09.16. Her bød vi på
Kupmagerne, det til lejligheden diskede op med lutter Beatles numre. Det blev en
rigtig god aften med et stort og veltilfreds publikum. Den succes gentager vi gerne …
I september fik vi besøg af HUSH med Dorthe Gerlach i den vokale forgrund. En
musikalsk oplevelse af de store. Sikke en stemme den pige er udstyret med.
Sidste halvdel ag oktober og lidt ind i november stod i Bramming revyens tegn.Igen
i år blev lattermusklerne sat i sving, og folkene bag revyen beviste endnu en gang, at
Bramming Revyen er kommet for at blive….. Vi ses til næste år.
Lørdag d. 5. november fik vi besøg af På Slaget 12.For første gang oplevede vi en
totalt udsolgt koncert. Der var en fantastisk stemning. Alt i alt en stor aften, som vi
har fået mange roser for. Det var første gang vi introducerede en ny slags sponsor –
en såkaldt koncertsponsor – dvs. en enesponsor for hele koncerten. Petersen Consult
fra Esbjerg havde tilbudt at sponsorere hele koncerten. Tak for det !
Det blev en succes på alle parametre …..
Vi sluttede efteråret af med vores Julebal 2.juledag. I år var det 80’erne Lever, der
bød op til fest …. og fest det blev der. Lige fra første sang var publikum med – både
med sang og dans. Endnu en gang var der fuldt hus i Kosmorama.
Ja, den kunstneriske side er med pil op ad – både hvad angår udbuddet af kunstnere,
men i lige så høj grad i antallet af besøgende….
Foruden koncerter blev der også afholdt mange andre arrangementer.
Vi har igen i år haft et fint samarbejde med biblioteket om afholdelse Bog & Film
arrangementer. Igen i år har det været nogle gode aftener med et stigende antal
besøgende. Dette samarbejder fortsætter også i 2017.
Af andre arrangementer kan nævnes samarbejdet med Aktive Kvinder, der afholder
deres årlige modeshow hos os. Esbjerg Omegns Venstrekreds har afholdt både

deres generalforsamling og deres årlige nytårskur hos os. Ved sidstnævnte
arrangement var gæstetaleren, Bertel Harder, så for andet år i træk har vi i
Kosmorama også haft ministerbesøg.
Vi har igen i år, med stor succes, afholdt vores 2 julefrokoster. Det har været så godt
som udsolgt begge aftener – til stor glæde især for kassereren.
Vi har også i afholdt vores årlige sponsorarrangement for alle vores driftssponsorer,
der velvilligt støtter os økonomisk. Vi har p.t. 23 forretninger / firmaer, der støtter oip
om os. Det giver os i bestyrelsen gejst og motivation til at fortsætte med at sætte
Kosmorama og Bramming på landkortet. Der skal herfra lyde en stor tak til alle vores
sponsorer – uden dem ville Kosmorama ikke eksistere.
Vi blev i 2016 godkendt af Statens Kunstfond til at få honorarstøtte, så det hjælper
os også i bestræbelserne på at få balance i økonomien.
PR-mæssigt synes jeg vi har fundet et passende niveau. Det foregår gennem de
lokale aviser, vores hjemmeside, facebook m.v. Her er lidt statistik vedr. vores
hjemmeside:
I 2015 var der 9056 besøgende. Det steg i 2016 til 12001 besøgende. Og der ser ud
til at stige yderligere i 2017, da der allerede fra årskiftet til nu har været 5048
besøgende, så man må sige, at vores hjemmeside bliver flittigt brugt.
Der skal lyde en stor tak til Esbjerg Kommune for det gode samarbejde og den
økonomiske støtte, som vi får tildelt.
Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen for det store frivillige arbejde, der bliver
lagt for dagen. Et kulturhus med det aktivitetsniveau, som vi efterhånden har i
Kosmorama, kan ikke drives med venstre hånd. Der bliver lagt utroligt mange interessetimer i dette projekt. Vi får utrolig mange positive tilkendegivelser fra både
publikum, kunstnere og fra vores sponsorer, og det er med til at holde gejsten oppe.
Som I måske allerede har bemærket i dagsordenen, så har Klaus Bertelsen valgt at
udtræde af bestyrelsen af personlige grunde. Klaus har været med i hele renoveringsfasen i Kosmorama og som daglig praktisk leder, har han haft utrolig stor betydning
for at det har kunnet lade sig gøre, at få rammerne i Kosmorama op på det niveau
som vi har i dag. Der skal lyde en stor tak til Klaus for denne indsats.
Vi håber stadig en gang imellem at kunne trække på dig, Klaus, når der er behov for
det.
Sidst men ikke mindst skal der også lyde en stor tak til vores trofaste medlemmer for
at støtte op omkring Kosmorama.
Jeg vil slutte beretningen med at opfordre alle til fortsat at støtte op om projektet, så
vi i også i fremtiden kan levere gode oplevelser i Kosmorama.
Bramming d. 16.03.17
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