Verksamhetsplan för Höör Barock 2021
Under vinter, vår och sommar avvaktar vi med att göra publika evenemang med anledning
av pandemin.
Istället kommer vi att försöka genomföra en skivinspelning 16-20 juni. Inspelningen, som kan
förverkligas tack vare ett generöst bidrag från Sten K Jonssons stiftelse, är uppskjuten flera
gånger. Nu är den planerad att bli av i Eslövs kyrka med inspelningsbolaget Take Five från
Stockholm. Som tack för lån av kyrkan ska vi spela en konsert där den 15 juni.
Ett gästspel är inbokat för ensemblen i Katrineholm 20 augusti. Eventuellt kan det bli ett par
konserter till i trakten dagarna före.
Höörs Kulturnatt är planerad till 20 september och vi avser att medverka i denna med duoprogrammet ”Absolut Bach” som skulle ha spelats på kulturnatten -20.
Firande av St.Cecilias dag, musikens skyddshelgon, med en konsert den 20 november med
stjärnduon Helena Ek (sopran) och Peter Janson (kontrabas) från Göteborg (konserten är
uppskjuten från sommarfestivalen -20).
Årets barockfestival i Höörs kyrka är planerad till vecka 49 med konserter helgen 10-12
december. Den planeras att dels innehålla programpunkter som skjutits upp från 2020:
Operamusik av franska kvinnliga kompositören E. Jacques de la Guerre (Sverige-premiär tror
vi); musik från Lunds Universitetsbiblioteks samlingar; föreläsning om 1700-talsmode (bland
annat om skånsk dräktjacka); Tommy Johansson berättar om ”Munbågen”, ett unikt
musikfynd från Ageröds mosse. Dels blir det här en jul edition, med en massa vacker
julmusik från barocken. Här även sing along-inslag för publiken med julkoraler och carols.
Om pandemisituationen tillåter, också ett uppskjutet samarbete med Frosta Kammarkör.
Ett bidrag från Höörs kommun kommer att gå till föreningens löpande utgifter och
genomförande av den årliga och kända Barockfestivalen.
Budget
Kostnader (i kr)
Löner
160000
Resor och logi, mat
13000
Marknadsföring
3000
Noter, underhåll av cembalo
2000
Admin (bankavg, hemsida, Kulturhuset medlemsavg.) 2200
Hyra Kulturhuset i nov.
2100
Scenljus
5000
Summa
187500
Intäkter (i kr)
Region Skåne
Biljettintäkter
Musik i Syd

65 000 (erhållit)
18000
20 000

Stiftelsen Färs och Frosta
Höörs församling
Egen insats
Höörs kommun
Summa

25 000 (ska sökas i sept)
20 000
9500
30 000
187500

