Kære medlemmer og andre interesserede i Birkerød Kammermusikforenings koncerter
I onsdags havde vi vores første koncert i sæson 2020/21 med den berømte Stabrawa kvintet, der
opførte gode klassiske klaverkvintetter af Gabriel Fauré og Antonín Dvořák.
Det blev en dejlig start på sæsonen, takket være publikums glimrende medvirken til overholdelse
af de nødvendige retningslinjer til afstandskrav og anvisning af pladser i salen og på balkonen.
Tusind tak for det. Det er jo en god og nødvendig forudsætning for afholdelse af koncerter i disse
tider.
Der var ca. 170, der deltog i koncerten. Det synes vi faktisk er ganske imponerende i betragtning af
den usikre situation, covid-19 har bragt os i. Men der er plads til flere.
Som tidligere annonceret kan vi under overholdelse af afstandskrav og arealkrav være ca. 220 i
salen med balkon, så I, der har tøvet med indmeldelse af forståelige grunde, kan trygt melde jer
ind, idet vi dog selvfølgelig må erkende, at der kan være en vis lille risiko for, at de sidst ankomne
kan komme til at gå forgæves pga. pladsrestriktionerne, men som sagt er der bestemt plads til ca.
50 flere, end vi var til den første koncert.
Vi vil fortsætte med at give prioritet til medlemmer af foreningen fra 45 minutter til 15 minutter
før koncerten og åbne for salg af løssalgsbilletter fra 15 minutter før koncerten til koncertstart. Så
medlemmer, der vil være sikre på at kunne komme til koncerten, opfordres til ikke at komme i sidste øjeblik.
Vi minder om, at vores enestående Beethoven-festival 10.-16- oktober, hvor Henschel kvartetten
opfører samtlige Beethovens fremragende strygekvartetter, fortsat har åbent for salg af samlet
adgangsbillet til alle 5 koncerter og enkeltbilletter til de enkelte koncerter. For medlemmer er den
fordelagtige pris for alle 5 koncerter 250 kr. eller 75 kr. for enkeltkoncerter. For ikke-medlemmer
er prisen 500 kr. eller 150 kr. for enkeltkoncerter.
Se detaljer om koncertdage og program for de enkelte dage på www.birkam.dk.
Endnu engang velkommen til en spændende sæson i Birkerød Kammermusikforening og stor tak
for jeres fantastiske opbakning.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

