Traditionsenlig försommarfest

Taube vs. Dylan

Extraporto boende i utlandet 100 kr

2528-8

Postnummer:

I PRISET INGÅR

• Dagskryssning från Kapellskär med Rosella
• Välkomstdrink ombord
• Buffélunch inkl dryck
• Dans till Hasse och Bernt med allsång
• Frågesport med Taube-tema
• Konsert med Monika Lilja och Pär Sörman
• Anslutningsbuss 9.30 Cityterminalen Stockholm-Kapellskär t/r
• Muntrationer under bussresan så ta med lilla sångboken
• Åter Cityterminalen 18.50

PRIS: 310 KR PER PERSON
OCH UPPGE KOD: TAUBEX
DU KAN OCKSÅ GÅ IN PÅ TAUBESÄLLSKAPETS HEMSIDA.
UNDER KOMMANDE ARRANGEMANG DÄR
FINNS EN LÄNK DIREKT TILL VIKING LINE.

Telefon och e-post:

FÖR BOKNING KONTAKTA VIKING LINE PÅ TELEFON 08-452 40 00

Postadress:

Vi lättar ankar för årets traditionella dygnskryssning med Viking
Cinderella. Det blir som vanligt Taubekonsert med spännande
artister, Taube-quiz, dans och mycket annat. Mer information i
nästa medlemsbrev, på hemsidan och Vikingline.se/tema

350 kr

Kryssning 24-25 september

Årsavgift + familjeavgift

En hel dag i Taubes anda.
Musik och sång på Bollnästorget, Seglora kyrka och flera andra
platser. Avslutande konsert på Sollidenscenen.
Som vanligt med lysande gästartister. Skansens entré gäller!
Boka in dagen redan nu, så återkommer vi med detaljer!

Nu har den sjungna poesin begåvats med ett nobelpris! Liksom tidigare år var valet kontroversiellt och vad Taube skulle haft för tankar om
Dylan kan vi bara spekulera i.
Och det kommer vi att göra, den 10 maj på Kristinehovs malmgård.
Medverkande är Taubesångaren och professorn vid Malmös musikhögskola Sven Kristersson, samt Dylan- och Taubesångaren, visartisten
Maria Lindström. Dessutom författaren av den uppmärksammade och
visionära boken från förra året: ”Åtta skäl varför Bob Dylan borde få
nobelpris”, professor emeritus Ola Holmgren.
Välkomna till en kväll med örats poesi till sång och musik, varvat
med samtal som flyger högt mellan två kontinenter!
Tid: Onsdagen den 10 maj kl. 1800.
Plats: Kristinehovs malmgård, Kristinehovsgatan 2.
T-bana Hornstull, uppgång Högalid
Entre’: 100 kronor
Begränsat antal platser, så först till kvarn…
Möjlighet till förfriskning i pausen

Adress:

Taubedagen på Skansen 19 augusti

Hon är en femmastad fullriggare med segel ”från flying jib till röjlar och
mesan”. Det är storslaget och vacker, men ändå småskaligt. Antalet gäster
ombord är bara cirka 200. Vi har helpension, vin ingår till både lunch och
middag. Mat, hytter och miljö är av yppersta klass.
Vi flyger från Sverige till Nice. Och den som vill kan precis som Taube ta ett
dopp i Änglarnas bukt före välkomstmiddagen. Efter en natt på fyrstjärnigt
hotell och en guidad tur i staden går vi ombord.
Vi brassar för fyllning och seglar en vecka, ser Korsika om vädret är siktigt
och provencalska bergens blåa bård. Vi anlöper sju hamnar i Frankrike och Italien.
Varje dag är det Taubetema ombord med sång, musik, föredrag och film.
Reseledare är Erling Matz, författare, sjöhistoriker och styrelseledamot i
Taubesällskapet. På kvällarna samlas vi på akterdäck och sjunger med Erling på
gitarr och Rolf Bergström på dragspel. Researrangör är Poseidon Travel.
För detaljerat program se www.poseidontravel.se/temaresor
Ditt pris för utsideshytt: 28 900 kr (ord.pris 29 900 kr). Billigare pris finns.
I priset ingår flyg, transfer, hotell, välkomstmiddag, helpension ombord med
vin. Champagneparty en av dagarna ombord.
För ytterligare frågor: Epost info@poseidontravel.se Eller ring:
Poseidon Travel 046-42 37 40 00 eller Erling Matz 070-63 73 128.

Vikingline.se

250 kr

Sista helgen i maj är det enligt tradition Skärgårdsmässa i
Wasahamnen på Djurgården. Lördagen den 27 maj blir det mycket
Taube. Konsert med Taubekören, Tomas Edström. Rolf Bergström
och Janne Bumba. Och när konserten är slut ströva kring på gamla
Galärvarvet, titta på veteranbåtarna, ät färska skärgårdsdelikatesser,
och köp konsthantverk från skärgården. Musik på alla bryggorna!

För fjärde gången ordnar
vårt sällskap en segling i
Taubes anda. Vårt skepp är
världens största seglare
Royal Clipper.

Carl Kylberg 1919

Skärgårdsmässa med Taube 27 maj

N. Elmehed © Nobel Media 2016
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Årsavgift 2017

Kan detta par gifta sig för en kväll?
Jo, det tror vi!

Taubesällskapet

MED TAUBE-TEMA
OMBORD PÅ ROSELLA

10 MAJ KL. 18.00

Namn:

Under vinjetten ”Oss emellan” presenteras
alla de evenemang som du som medlem i
Taubesällskapet kan se fram emot under de
närmaste månaderna.

SEGLA
MED
TAUBE

Blomsterhyllning och konsert

Kallelse till årsmöte i Taubesällskapet

I nära anslutning till årsmötet, söndagen den 12 mars.
Plats: S:ta Maria Magdalena kyrka på Södermalm

Taubesällskapets årsmöte äger rum söndagen den 12 mars 2017
kl. 13.00 i Södra Latins gymnasium,
Skaraborgsgatan 14, Södermalm, Stockholm.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING

• 15.00 Samling för minnesstund vid Evert Taubes grav på
S:ta Maria Magdalena kyrkogård på Södermalm.
Blomsterhyllning, poesiläsning och sång.
Kort anförande av vår ordförande Karl-Gunnar Roth.

• 16.00 Minneskonsert i S:ta Maria Magdalena kyrka med:
Jenny Almsenius, sång och gitarr och Claes Ottelid, sång och gitarr
samt Taubekören under ledning av Kaya Ålander
Fri entre!
Välkomna!

Jenny Almsenius har turnerat flitigt. Hon hyllas för
sin starka scennärvaro och
personliga uttryck. 2011 kom
det kritikerrosade debutalbumet Sånt som brinner och
2016 släpptes uppföljaren
Hjärtat slår mot asfalten.
Utöver de egna låtarna
sjunger Jenny ofta Taube,
Cornelis och en hel del
amerikansk blues.

Claes Ottelid är kanske mest känd
för sitt sätt att spela svensk folkmusik
på gitarr, eller som tangomusiker.
Den svenska visan går dock som en
röd tråd genom hans musikbiografi
allt sedan barndomen. Till vardags är
han lektor i gitarr vid Musikhögskolan
i Malmö och dessemellan genrebred
frilansgitarrist.

1. Mötets öppnande.
2. Mötets stadgeenliga utlysande.
3. Upprop och justering av röstlängd.
4. Val av två medlemmar att vara justerare tillika rösträknare.
5. Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens årsberättelse och därtill hörande resultatoch balansräkningar.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Fastställande av till styrelsens årsberättelse hörande resultat- och balansräkningar.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
11. Val av ordförande och vice ordförande.
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av ledamöter i Harry Fahlströms minnesfond för Astri och Evert Taube.
15. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande.
16. Fastställande av budget för år 2017 samt av årsavgift 2018.
17. Rapport om planerade aktiviteter.
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet.
19. Behandling av ärenden som skriftligt tillställts styrelsen senast den 15 januari
2017.
20. Övriga frågor.
21. Mötets avslutande.

ÖVRIGA ÅRSMÖTESHANDLINGAR KOMMER ATT UTDELAS PÅ MÖTET.

Årsavgift för 2017
är 250 kronor (100 kronor för extra familjemedlem eller studerande under
25 år) och betalas till Taubesällskapets plusgirokonto 2528-8. Använd gärna
bifogad talong. Observera att för medlemmar boende utanför Sverige
tillkommer från år 2015 en årlig portokostnad om 100 kronor. Kom ihåg
att ange namn och adress för att underlätta vår betalningsregistrering.
Gärna också epost. Betalning senast 31 mars.
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med ny adress på baksidan

Spela
som
Taube
Våra populära gitarrkurser fortsätter i vår.
Nivåerna är: 1. Nybörjare och 2. Glada amatörer.
Nya deltagare är mycket välkomna på båda nivåerna.
Kursledare: Ralf Sandberg och Torhild Winnberg Sandberg.
Vårens kurstillfällen: Torsdagarna 9/3, 30/3, 27/4, 18/5 och 8/6.
Kurslokal: Bellmanshuset, Gröna Lund, Djurgården.
Mer information finns på vår hemsida: www.taubesallskapet.se
under rubriken medlemserbjudanden.
Anmälan görs till
info@taubesallskapet.se
Välkomna!
VÅR POET I STORA VÄRLDEN
I februari far sällskapets styrelsemedlem Maria Lindström till London för
att medverka med Taubesånger på Sailortown Sea Shanty-festival.
Evenemanget äger rum den 25 och 26 februari på legendariska The
Wilton’s Music hall theatre, Londons äldsta music hall. Maria sjunger
Taubesånger inspirerade av sjömännens arbetssånger som ”Albertina”.
Styrelsemedlemmen Erling Matz firade julafton på Kap Horn och
passade på att sjunga ”Vals i Valparariso” för gästerna på m/s Midnatsol:
Kondoren på kordiljären är bister, jaha! Och ormarna börjar skallra i
Tarapacá och sju glada sjömän rundade Hornet i dag och Rosita vill alla ha!
Fel dock. Det var inte sju sjömän utan fyrahundra. Under nyårsafton
på Antarktis blev det ”Rosa på bal” i brist på Antarktis-tema hos Taube.

BÄSTA TAUBE-VÄNNER!
Inte helt överraskande, men ändå mycket sorgligt, kom beskedet från
Lisebergs styrelse veckan för julafton att Evert Taubes Värld skall
avvecklas. Ingen trevlig julklapp till oss alla beundrare av Evert Taube
och som anser att Evert Taubes Värld borde vara kvar på Liseberg.
Evert Taubes Värld var en mycket välgjord och påkostad utställning.
En stor investering i såväl pengar som kunskap om Evert Taube.
Nu säger Liseberg att i styrelsens beslut ingår att finna en ny intressent för utställningen, så att den därmed kan fortsätta på annan plats.
Vi från Taubesällskapet är givetvis angelägna att så sker och har därför
meddelat vårt intresse att på alla sätt kunna bidra i detta fortsatta
sökande.
Genom Harry Fahlströms Minnesfond, tidigare benämnd
Taubehusfonden, finns ett mindre kapital som fondens styrelse kan
tänkas använda ifall ett lämpligt alternativ presenteras och som kan
inrymmas i fondens ändamål. Tacksamt tar vi emot alla god tips och
idéer i detta angelägna ärende. Ledningen för Liseberg har lovat hålla
oss underrättade angående vad som händer kring Evert Taubes Värld.
På tal om pengar, så är det dags för 2017 års medlemsavgift. Här
har vi tydligen ett gemensamt problem. När vi närmar oss midsommar
brukar endast hälften av medlemmarna ha sänt in sin avgift som ett
resultat av den avi och uppmaning om inbetalning, som alltid kommer
med medlemsbrev 1.
Med detta brev kommer åter årets uppmaning. Snälla se till att avgiften kommer in, så
slipper vi onödiga påminnelsebrev.
Med de bästa Taube-hälsningar
Karl-Gunnar Roth
Ordförande
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