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ÅRSBERETNING 2020
Dette år blev på alle måder anderledes end de foregående år. Det begyndte dog helt efter 
planen.

Vi ville startede året med at vise filmen ”Ingen skal sove”, men desværre var vi nødt til at 
aflyse, da der kun var 2 tilmeldinger.

D.21. januar afholdt HOME et informationsarrangement i et samarbejde med Bramming 
Boligforening. Formålet var at informere om det nye byggeprojekt på grundet, hvor rådhuset
havde ligget på Sct. Knuds alle.

HHI afholdt traditionen tro deres nytårskur i Kosmorama d. 30. januar. Som sædvanligt var 
arrangementet velbesøgt.

D. 5. februar og d. 26. februar afholdt som tidligere år 2 x Bog & Film arrangementer. 
Filmene vises i et samarbejde med Bramming Bibliotek.

Søren Andersen fra Electric Guitars kiggede forbi Kosmorama d. 29. februar og spillede sange
fra sit nye projekt ”Guilty Plessures”. Det blev en aften fuld af fede rock toner.

For første gang gæstede Mathilde Falck Kosmorama d. 7. marts. Hun leverede en flot og 
utroligt nærværende koncert.

Hvad vi ikke vidste på dette tidspunkt var, at det rent faktisk blev det sidste arrangement i 
Kosmorama dette forår, da landet p.g.a. Covid-19 stort set lukkede ned. Der havde i et 
stykke tid været snakket om den mulige fare for en Covid-19 pandemi, men de fleste havde 
vel svært ved at tro, at det kunne blive så slemt, men vi blev klogere. 

I efteråret kom der en lille åbning, idet regeringen lempede lidt på restriktionerne, så 
spillesteder kunne afholde koncerter med stærk reducerede tilhørerantal. Det gav os 
mulighed for at afvikle 2 koncerter. D 2. oktober havde vi besøg af Signe Svendsen og d. 7. 
november fik vi besøg af Sing, Sing, Sing. Det blev 2 koncerter fra øverste hylde – hyggelige 
og nærværende med masser af god musik. Absolut ikke rentable koncerter, men det var 
vigtigt for os, at holde hjulene i gang. 

Herefter blev der lukket ned igen og først nu her i andel halvdel af 2021 kan vi lukke dørene 
op igen med første koncert lørdag d. 18. september med Ivan Pedersen og ”Dk’s næstbedste
Band” 

Selvom vi stort set har været lukket mere eller mindre ned i ca. 18 måneder har vi forsøgt at 
holde gryden i kog.

Vores koncertansvarlige, Jørgen Thiim har haft en del arbejde med at få koncerter flyttet, så 
vi kunne komme økonomisk så nænsomt som muligt igennem krisen. Desuden har vi forsøgt,
at få snabellen ned i de forskellige hjælpepakker. Det er lykkedes i enkelte tilfælde.

Det lysner forude …. Her d. 23. august 2021 står vi foran et travlt efterår … tjek vores 
hjemmeside. 



Vi er kommet fornuftigt igennem pandemien. Det er klart, at havde vi ikke så stor opbakning 
fra vores lokale erhvervsliv - , ville udgangspunktet havde været en del værre, så endnu en 
gang tusind tak til alle vores sponsorer for opbakningen. 

Vi håber I stadig vil bakke op, så vi også her efter krisen kan levere kunstneriske og kulturelle
oplevelser på et højt niveau.

En stor tak skal også lyde til vores trofaste medlemmer for at støtte op om Kosmorama. 

Vores store og trofaste hjælperkorps har haft et roligt 2020, men jeg håber I er klar til at 
rykke ud, når dørene igen åbnes i september måned 2021.

Bestyrelsen har også ligget mere eller mere underdrejet under pandemien, men vi er klar til 
at smøge ærmerne op til et travlt efterår.

Vi glæder os til at åbne dørene for vores store og trofaste publikum.

Bramming, den 23. august 2021
John Hansen
Bestyrelsesformand


	BRAMMING KOSMORAMA

