Rønde d. 22. januar.
Godt Nytår til alle medlemmer! – ”nye som gamle”!
I bestyrelsen har vi netop holdt det første møde i 2017, hvor vi fik
dannet os et billede af økonomi og koncertmuligheder.
Vores økonomi er kun en smule bedre end sidste år ved samme
tid, men bare dét, at vi kan udsende en plan for 4 musikcaféarrangementer her indenfor de næste måneder, synes vi er fint.
Hvad vi så kan lave derudover vil tiden vise, men vi agter at gå i
dialog med uddannelsesinstitutionerne og Handelstandsforeningen
i byen m.h.t til et samarbejde om nogle flere og måske anderledes
musikoplevelser.
Vores medlemstal er voksende, og vi glade for at opbakningen
trods alt er så stor. MEN vi vil selvfølgelig gerne være flere og vil
hermed opfordre jer til at snakke med venner og bekendte om
ikke et medlemskab af MiR kunne friste dem. Det er dejligt at vide,
at der er musikglade folk i byen og nærmeste omegn, som sætter
pris på at Rønde har en musikforening.

I dén forbindelse skal vi også opfordre dé af jer, som ikke har fået
fornyet jeres medlemskab til en 2017-udgave om at gøre det
snarest. Tak!
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=4b6425c878

GENERALFORSAMLINGEN vil i år finde sted torsdag d. 2.
marts på Kulturhotellet.
En særlig indbydelse dertil vil blive udsendt senere.
Allerede nu er du som medlem velkommen til at indsende forslag,
som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, på mail mir@musikiroende.dk. Efter generalforsamlingen underholder
husbandet MIRSK

HJÆLPERE vil der blive brug for til alle forårets arrangementer.
Stor tak til dé af jer som hjalp til sidste år. Det er hyggeligt og rart at
kunne hjælpes om de praktiske gøremål før og efter et
arrangement, så ingen bliver unødig stressede.
I indeværende år vil vi også sætte stor pris på at nogle af jer vil
melde jer som hjælpere.
Jo flere vi kan kontakte - jo mindre arbejde til den enkelte.
Meld dig som hjælper på - hjaelper@musikiroende.dk
Der er planlagt 4 musikcafé-fredage med følgende kunstnere:
d. 27. januar – Kristine Thastum Trio
d. 24. februar – Janus Bechmann
d. 31. marts – Terji Messell (+ evt. overraskelse)
d. 28. april – ChokRock – band
og et forårsbal med det dansk/tyske band:
FOOLS PARADISE – Torsdag d. 11. maj
(Koncerten optages af Østjysk TV)

Vi glæder os til at møde jer i MiR -sammenhæng i den kommende
tid.
Mange hilsner fra bestyrelsen i MiR

