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VERKSAMHET 
Året 2020 blev inte som någon hade tänkt sig. Vi hade precis dragit i gång vår-
säsongen med en konsert när Corona-pandemin slog till och vi tvingades ställa in 
resterande konserter. Under hösten såg läget ljusare ut och vi planerade försiktigt att 
genomföra en konsert i november i samarbete med Älvsborgs församling, med 
Beethoven-tema medan det fortfarande var jubileumsår. Men återigen tog smitt-
spridningen fart och vi ställde in konserten när regionen gick ut med 
rekommendationer till allmänheten att inte besöka konserter, även om den formella 
regeln låg kvar på 50 personer i publiken (vilket vi brukar klara av). Vid årets slut är 
verksamheten fortsatt satt på paus tills vidare och vi hoppas att samhället så 
småningom kommer ur krisen och kan återgå till normala förhållande med ett aktivt 
kulturliv och ljudande pianomusik. 

 

Konsertverksamhet våren 2020: Ikoner och Inkognito 
Vi hade planerat en rafflande konsertserie med temakonserter med Beethoven och 
Brahms, Svenska Toner med duon Emma Johansson och Victoria Stjerna, samt 
Våroffer av Stravinsky för fyrhändigt piano med Anna Brolin och Jonas Olsson. 

 

Johannes Brahms, 29/2 
På skottdagen bjöd vi in till en konsert med två 
delar: Karin Birgersson med vänner inledde med att 
framföra Brahms klarinettrio, och efter paus tog 
Henrik Kilhamn och Siri Carbin över med ett 
blandat romansprogram. Utöver några smäktande 
Brahms-lieder också sångcykeln ”Sånger vid havet” 
av Gösta Nystroem.  

Publik: 35  

 

Beethoven 250 år (inställd) 
Denna konsert nämns här då den var planerad två gånger, både i mars och november, 
men ställdes in båda gångerna. Våra tre pianister Helena Ha-Young Sul, Thao Le 
Thanh och Henrik Kilhamn skulle framfört varsin Beethoven-sonat, dessa storslagna 
grundpelare i pianorepertoaren. Förhoppningsvis kommer vi få höra musiken vid 
senare tillfälle i stället. 
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Pianokvällar på Evas Paley 
Föreningen inledde i början av året ett samarbete med Café Evas Paley på Avenyn i 
Göteborg. Cafét hade införskaffat ett piano och önskade pianister som spelade på 
fredagskvällar, och Pianosällskapet kunde då låta våra pianister åta sig ett sådant 
uppdrag i roterande schema. Vi bokade i ett första skede tre veckor, och då Evas 
Paley var mycket nöjda med kvaliteten på underhållningen bokade vi en månad till, 
men efter den sjätte fredagen tvingades cafét skära ned på verksamheten pga. 
Coronasituationen, och samarbetet ligger fortfarande på is i väntan på bättre tider. 
De pianister som framträdde var Viktor Stener, Henrik Kilhamn, Gustaf Edlund, 
Anna Brolin och Helena Ha-Young Sul. Pianokvällarna genomfördes också i 
samarbete med Kulturens studieförbund. 

 

 

STYRELSE 
Styrelsen har bestått av nedanstående personer. Vid årsmötet 2020 valdes Henrik 
Kilhamn och Gustaf Edlund om på mandat om två år. Övriga ledamöter är valda på 
två års mandat sedan årsmötet 2019. 

• Henrik Kilhamn, ordförande 
• Viktor Stener, kassör 
• Anna Brolin, ledamot 
• Gustaf Edlund, ledamot 
• Helena Ha-Young Sul, ledamot 

Ovan: Pianister med ägaren Eva Olsson 

T.h.: Viktor Stener in action 
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Styrelsen har under året haft tre sammanträden och fattat flera beslut per capsulam. 
Bland annat tog styrelsen beslut om att höja biljettpriserna något för att framhäva 
fördelen med medlemskap, samt justerade nycklarna för att beräkna gage till 
musiker, så att de bättre motsvarar vår verksamhet. Föreningen slopade också de 
gemensamma medlemsavgifterna med Göteborgs Pianofestival, efter att Piano-
festivalen upphävt den gemensamma medlemsavgiften från sin sida. 

Programutskottet har under året bestått av Henrik Kilhamn (sammankallande), 
Gustaf Edlund och Viktor Stener, och har haft ett sammanträde för planering av 
konsertverksamheten. 

 

MEDLEMMAR 
Föreningen räknar i slutet av året in 15 pianistmedlemmar, varav 11 boende i 
Västsverige, 24 stödmedlemmar samt 2 hedersmedlemmar.  

 

SAMARBETSPARTNERS, BIDRAGSGIVARE 
Vi har under verksamhetsåret fortsatt erhållit kulturstöd och bidrag från våra 
finansiärer, vilket vi är mycket tacksamma för! 

• Kulturens Bildningsverksamhet 
• Helge Ax:son Johnsons Stiftelse 
• Theodor och Hanne Mannheimers Stiftelse 
• Stiftelsen Martina och Wilhelm Lundgrens understödsfond 

Flera av bidragen vi erhållit för att genomföra konsertverksamhet 2020 har vi fått 
uppskov att använda för framtida konsertverksamhet i stället då det inte blev av 
under året. 

Vi är fortsatt medlemsförening i två riksförbund. Kulturens bildningsverksamhet är 
ett ungt studieförbund som verkar särskilt för kulturens villkor, vilket vi känner 
behövs väl. Medlemskap i Kammarmusikförbundet som samlar kammarmusik-
föreningar i Sverige ger en trygghet i att våra intressen representeras på nationell 
nivå. 

 

 

 

_________________________________ 

Henrik Kilhamn, ordförande 
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