BRAMMING KOSMORAMA
ÅRSBERETNING 2019
Sidste års årsberetning indledte jeg med at konstatere, at vi på alle fronter havde nået
nye højder. Den tendens er fortsat i 2019. Det går stødt fremad på alle parametre. Vi
oplever, at flere og flere af vores arrangementer er særdeles godt besøgt og også
jævnligt udsolgt.
2019 startede med, at vi den 24. januar afholdt den årlige Nytårskur for HHI i Bramming.
Årets første koncert skulle have været afholdt d. 23.02 med Stig Rossen & Vennerne,
men den måtte aflyses og flyttes til efteråret, da Stig havde fået et tilbud om at
medvirke i Det danske Melodi Grand Prix.
I marts kiggede Rugsted & Kreutzfeldt og gav en god koncert, hvor alle de velkendte
numre prydede spillelisten. Det blev en stor aften i nostalgiens tegn.
I april kiggede et nyt band på den danske rockhimmel forbi. Junkyard Drive, der helt
sikkert er kommet for at blive. De næsten væltede Kosmorama med deres hårdtslående
rytmer. En super god aften i rockens tegn.
D. 4. maj fik vi besøg af Hardinger Band, der sædvanen tro leverede et brag af en
koncert fuld af dejlige Shubidua sange. Publikum havde en helt igennem perfekt aften
og der blevet skrålet med på de velkendte sange.
I maj blev Kulturnatten også afholdt og her spillede Tom Donavan i Kosmorama.
I juni fik vi besøg af en ”lokalt” ikon. Peter Ebberfeldt og han band kiggede forbi og gav
en super koncert fuldt af sange fra tiden med Spar 2, dertil krydret med enkelte nye
kompositioner.
Så var det tid til at nyde sommeren og samle ny energi til et spændende efterår.
Vi deltog selvfølgelig også i HHI’s Late Night i 2019, der blev afholdt sidst i august.
Denne gang ikke med en musikalsk oplevelse, men derimod var baren åben og året
tema var James Bond. Barpersonalet var selvfølgelig ”dressed” lige James Bond.
Vi startede efteråret med den udsatte koncert med Stig Rossen & Vennerne. Det blev
en helt igennem forrygende aften fyldt med sange fra ”Bamse” Jørgensens store og
velkendte repertoire. Den fyldte sal gyngede i takt med …. En lille båd, der gynger. I
forbindelse med koncerten afholdt vi vores årlige sponsoraften for alle vores
driftsponsorer. Arrangementet var i lighed med de senere år velbesøgt og det blev en
super hyggelig aften. Der skal lyde en stor tak til alle for den store opbakning til vores
projekt – uden Jer var det ikke muligt at drive Kosmnorama og sætte baren så højt, som
vi nu kan i valget af kunstnere m.m.
I oktober kom The Grenadines forbi for tredje gang siden 2015. Det blev i lighed med de
tidligere koncerter en forrygende aften. Det er nogle utroligt talentfulde drenge…. Og
det er ikke sidste gang vi ser dem i Kosmorama. Ja, aftenen sluttede sædvanen tro med
en lille intim koncert i foyeren.
Traditionen tro indtog Bramming Revyen også Kosmorama i uger 42 – 44. Revyen var

ganske velbesøgt og det gode samarbejdet fortsætter også i 2020.
D. 8. november fik vi besøg af Everybodys Talking, der leverede en sublim og intim
koncert. De er mestre i at gøre kendte numre til deres egne. En aften af de
mindeværdige.
Normalt afholder vi i december måned kun koncert 2. juledag, men i år kom Electric
Guitars forbi 14 dage før jul. Vi var lidt spændt på interessen, men den var pænt besøgt
og sædvanen tro leverede de en rockkoncert på de høje nagler – fyldt med fed rock og
lækre guitarsoloer.
Året sluttede som vanligt 2. juledag med vores julebal. Igen i år stod Keinstein for
underholdnin-gen. De kan skabe en fest, så folk er med fra første nummer.
Foruden føromtalte koncerter har der i årets løb været afholdt mange forskellige
arrangementer.
Det gode samarbejde med biblioteket om afholdelse af 4 Bog & Film aftener var også i
år en god succes. Filmaftenerne er godt besøgte, så de fortsætter også i 2020.
Vi har af flere omgange haft besøg af de lokale folkeskoler til filmfremvisninger. Det
foregår gerne om formiddagen.
Vores 2 julefrokoster i slutningen af november var igen i år velbesøgte, så de afholdes
selvfølgelig også i 2020.
Foruden ovennævnte har vi også været vært for forskellige firmaarrangementer og
receptioner.
Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige, der giver en hjælpende hånd ved diverse
arrangementer – uden alle jer ville det ikke være muligt at drive Kosmorama på det
niveau, som vi gør nu.
Vi skal også lige omkring vores hjemmeside. Der har i 2019 været 16997 besøgende, så
det må siges at være flot.
Der skal også lyde en stor tak til Esbjerg Kommune for det gode samarbejde og den
økonomiske støtte, som vi stadig får.
En stor tak skal også lyde til vores trofaste medlemmer for at støtte op om Kosmorama.
Sidst men ikke mindst skal der også lyde en stor tak til bestyrelsen for det store frivillige
arbejde, der bliver lagt for dagen. Udvikling er overskriften for bestyrelsens arbejde, så
mange tanker og ideer bliver vendt og nogle bliver afprøvet. Alt foregår i en god og
konstruktiv atmosfære.
Jeg vil slutte med at opfordre alle om fortsat at støtte op om Kosmorama, så vi også
frem over kan levere kunstneriske og kulturelle oplevelser på et højt niveau.
Bramming, 12. september 2020
John Hansen
Bestyrelsesformand

