ÅRSBERETNING 2021
2021 kan man vel kalde år 2 i coronaens skygge. Hele det første halvår af 2021 var Danmark mere
eller mindre lukket ned, og det bevirkede, at alle planlagte koncerter i første halvdel af 2021 måtte
aflyses og flyttet til senere. De største hurdle var at få flyttet Dodo & the Dodos idet den skulle
flyttes for anden gang, men det lykkedes …. mere herom senere.
Hen over sommeren gik meldingerne på, at vi ville kunne håbe på en delvis genåbning og det kom
til at holde stik. Nu kunne vi endelig igen byde folk indenfor.
Vi lagde ud med at afholde en noget forsinket generalforsamling d. 24. august. D. 11. september
holdt vi store rengøringsdag, og så var vi endelig klar til igen at byde på musik.
Vi lagde ud d. 18. september med en særdeles god koncert med Ivan Pedersen & Danmarks næstbedste Band. Det var tredje gang vi havde Ivan på besøg, og det er altid en oplevelse af de store.
Ugen efter d. 24. september var det så endelig muligt at præsentere Dodo & the Dodos i Kosmorama. Vi havde ventet længe - 1½ års forsinkelse og 3 udsættelse skulle der til inden vi kunne byde
en udsolgt sal på et af Danmarks største navne i øjeblikket. Koncerten var udsolgt på 4 timer og det
er til dato Kosmoramas største satsning. Det blev en aften af de store, hvor publikum skrålede med
på alle de kendte hits. Stemningen var i top.
16. oktober var det meningen, at Dressed for Roxette skulle have givet koncert, men den måtte
desværre aflyses – ikke p.g.a. Covid 19, men fordi sangerinden Anja Møllerskov ganske enkelt
havde mistet stemmen. Det var dobbelt ærgerlig, idet vores årlige sponsoraften skulle have været
afviklet i forbindelse med koncerten.
D. 6. november fik besøg af Dorthe Gerlach, der leverede en meget følelsesladet og nærværende
koncert. Det var nogle meget sensuelle sange krydret med sjove og pudsige anekdoter. Endnu en
fantastisk aften i Kosmorama.
Ugen efter d. 13. november fik vi besøg af vores ”husorkester” Electric Guitars, der i dagens
anledning havde Stina Vega med som opvarmning. Der er altid garanti for rockmusik af ypperste
karat krydret med lækre guitarsoloer, når Mika Vandborg og Søren Andersen folder sig ud.
Hvad vi ikke vidste var, at det blev årets sidste koncert, idet Danmark igen d. 8. december blev
delvis nedlukket.
Som følge af Covid19 nedlukninger af flere omgange i 2021 har der kun været et begrænset antal
”andre arrangementer” i løbet af 2021.
Revyen blev heldigvis opført i en periode, hvor der ikke var nedlukket.
Det lykkedes os at få gennemført en Bog & Film aften.
Vores to årlige julefrokoster kunne heldigvis afholdes og begge var stort set udsolgte.
Derimod var vi for andet år i træk nødt til at aflyse vores populære 2. juledags bal til stor ærgrelse
for de mange, der havde glædet sig til igen at høre Keinstein.
Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde …. Selvom det 2021
har været for nedsat blus.

Sluttelig skal der lyde en stor tak til vores medlemmer, til vores store hjælperkorps og ikke mindst
til vores sponsorer, der gør det muligt for os at præsentere nogle af Danmarks bedste musikere i
Kosmorama.
Bramming, den 28. marts 2022
John Hansen
Bestyrelsesformand

