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Birkerød KAMMERMUSIK Forening  
 
Meddelelse no. M22/06 til medlemmer og interesserede (Rettet!)  02. juli 2022 
 
Kære medlemmer og andre interesserede, 
 

1. Tak for sidst  
 
Tak for sidst med godt fremmøde i Bistrup Kirke 30. maj til vores afslutningskoncert og 
generalforsamling.  
 
Referatet fra generalforsamlingen og de vedtagne tilrettede Vedtægter efter beslutningerne på 
generalforsamlingen kan findes på vores nye hjemmeside www.birkam.dk   
 

2. Nyt sæsonprogram 2022-2023 
 
Vores nye flotte sæsonprogram for den 59. sæson 2022-2023 skulle i løbet af de nærmeste dage 
dumpe ned i jeres postkasser.  Vi håber at alle vil synes at det igen er lykkedes at sammensætte et 
godt og passende varieret spændende program med fremragende ensembler og kammermusikalske 
oplevelser for vores kommende sæson.  
 
Programmet vil i de nærmeste dage også blive lagt på hjemmesiden som vi altid anbefaler at holde 
sig ajour med. 
 
Desværre har vi efter trykningen af programmet opdaget en lille fejl i datoen for den tredje koncert i 
efteråret 2022. Koncerten med Gunver Sihm og Berit Johansen Tange finder sted  
 

Tirsdag 22. november 2022 
 

og ikke som anført 27. november. Vi håber at I vil rette datoen i det udsendte sæsonprogram straks 
ved modtagelsen både på selve opslaget for koncerten og på Koncertoversigten på bagsiden af 
programhæftet. 
 
Sæsonprogrammet bliver som vanligt også fremlagt på biblioteker, sognegårde og handlende og 
andre offentlige steder hvor det kan hentes og gerne viderefordeles til familie, venner og bekendte 
som måtte være interesserede i glimrende koncertoplevelser. 
 

3. Tilmelding til sæson 2022-2023 
 
Som anført i programmet sker tilmelding ved indbetaling af medlemskontingentet kr. 650 til 
foreningens bankkonto reg. 9570 konto 0013341427. Børn og unge under 25 år: Gratis.   
Medlemskort vil blive uddelt i forbindelse med de første koncerter.  
Vi vil naturligvis være glade for hurtigst mulig tilmelding. 
 

4. Første sæson koncert 13 september    
 
Første sæsonkoncert med den fantastiske Cellosolist, Jonathan Swensen finder sted 13 september 
på Søholmskolen, afd Toftevang (tidl. Toftevangsskolen) kl 19.30.  
 
 
God læselyst med de bedste sommerhilsener, 
 
Bestyrelsen / Klaus H. Ostenfeld, formand 

http://www.birkam.dk/

