
Beretning 2020 

Musikforening har i året 2020 gennemført 4 koncerter samt 1 
teaterarrangement. Alle arrangementer på et  højt kunstnerisk niveau, som 
til fulde opfylder foreningens formålsparagraf.  
Trods besværlighederne med coronapandemien er det lykkedes os at  
gennemføre alle programsatte arrangementer 

Arrangementerne var følgende: 
Mira, strygekvartet - 26/2 19.30 - Skagen Kirke 
Kristian Riisager, pianist - 23/6 19.30 - Skagen Kirke 
Dissing og Las - 18/7 2020 19.30 - Skagen Kirke 
En aften med nissebandens fædre - Torsdag 3/12 19.30 - Skagen Kirke  
Romeo og Julie - Lørdag 12/12 15.00 - Vendsyssel Teater 
 
Hovedparten af foreningens arrangementer har været afholdt i Skagen 
Kirke. Vi vil gerne takke kirken for dens gæstfrihed og store generøsitet.  
 
I bestyrelsen har der været udfoldet en stor aktivitet for at få foreningen 
tilbage på rette kurs:  
1) Arbejde med oprettelse af en ajourført medlems-mailliste (mange 
medlemmer var røget ud af systemet og endnu flere vidste ikke noget som 
helst om foreningen) 
2) Arbejde med at lave nyhedsbrev og pressemateriale, som informerer 
medlemsskaren og pressen (Nordjyske og Skagen Onsdag) op til hvert 
arrangement.  
3) Arbejde med at opbygge ny hjemmeside, som præsenterer både 
foreningen og især holder konstant fokus på foreningens program, således 
at offentligheden til enhver tid kan orienterer sig, melde sig ind i 
foreningen, bestille nyhedsbrev o.s.v.  
Der har til idag været 7200 anslag på hjemmesiden og det går den rigtige 
vej. 
4)  Facebookside er under opbygning. Alle fremtidige arrangementer et 
oprettet som “begivenhed” d.v.s. at gæster, der besøger byen vil kunne 
orientere sig om vores program og vore aktiviteter. 



5)  Alle arrangementer et lagt ud på den nationale kulturkalender 
“Kultunaut”, d.v.s. at vore arrangementer bliver vist her samtidig med at de 
kommer med i lokale kalendere som “VISIT Skagen”. 
6) Foreningen har i år mistet sin formand, Arne Waage Beck, som er afgået 
ved døden.  
Æret være hans minde. 
7) Til slut vil jeg gerne sige et stort TAK til alle medlemmer af bestyrelsen for 
Skagen Musik- og Teaterforening for det forgangne koncertår, 2020, som 
har været et koncertår ganske ud over det sædvanlige. Der er grund til stor 
tilfredshed med den indsats som er blevet udvist. 

 
Vibeke Zinck Mose (næstformand) 
 


