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PRIS FRÅN 34 900 KR

Adress:

Medelhavet är Evert Taubes hav. Ett hav han lärde sig älska. I lika hög grad som
Stockholms skärgård och Bohusläns. Följ med på en sjungande och gungande
segling på ett av världens största seglande skepp – Star Flyer. 3 400 m2 segel.
Vi är bara 170 gäster ombord och mat och hytter är förstklassiga.
Under våra tio dagar ombord blir det föredrag om Taube och de gamla seglande skeppen och mycket sång och musik. Ta med en gitarr om du kan spela,
ett munspel, en ukulele, ett dragspel, en tamburin eller vilket instrument som
helst. Vi seglar från Malaga och längs Spaniens kust, lägger till vid Motril och
Cartagena, vidare till Mallorca (Ibiza och Menorca), sen Sardinien (Cagliari)
och sluthamn Malta. Reseledare är som vanligt Erling Matz, författare, sjöhistoriker och styrelsemedlem i Taubesällskapet. Och gitarren är med!

250 kr

• Flyg till Malaga/hem från Malta • Transfer till hotell/skepp/flygplats • Natt på
hotell i Malaga inkl middag och frukost • Kryssning med skeppet Star Flyer •
Helpension ombord inkl vin/öl till lunch och middag • Coctailparty en kväll
ombord • Guidad utflykt på Menorca. • Dricks och hamnavgifter • Färdledare
Erling Matz med musik, sång och föredrag ombord.

Sankta Maria Magdalena kyrkogård
på Södermalm.
Poesiläsning och sång.

Mer info ring Erling Matz 070-63 73 128 eller
Poseidon Travel 042-37 40 00
Foto Daniel Åhs Karlsson, Creative Commons

Foto Övriga Creative Commons

Telefon och e-post:

ALLT DETTA INGÅR:

Blomsterhyllning vid Evert Taubes grav
12 mars kl 17.00

Postadress:

Kryssning med Cinderella 20-21 september
Vi lättar ankar för årets traditionella dygnskryssning
med Viking Cinderella.
Det blir som vanligt Taubekonsert med spännande artister,
föredrag, allsång, Taube-quiz, dans och mycket annat.
Mer information i nästa medlemsbrev, på hemsidan och
Vikingline.se/tema

16 - 26 april 2020

Årsavgift 2020

Minnesstund

Fredagen den 31 januari 2020 kommer för alltid vara en märkesdag för oss
älskare av Evert och Astri Bergman Taube och deras verk. Denna dag lanserades Stiftelsen Taubes Värld vid en sammankomst i Taubesalen på hotell
Elite Park Avenue i Göteborg. Därmed har det skapats ett kraftfullt verktyg
för att kunna bevara kulturarvet efter makarna Taube. Taubesällskapet representerades av sex styrelseledamöter.
Det hade börjat se lite dystert ut. Flera årliga evenemang hade lagts ner:
Taubespelen på Orust, Taubedagen på Skansen. Droppen var när Liseberg
stängde sin utställning Evert Taubes Värld.
Flera organisationer, enskilda personer och kommuner på både ost- och
västkust anmälde sitt intresse för att ta över hela eller delar av utställningen.
Men i Göteborg fanns ett gäng som hade större visioner. För att få till stånd
en både mångsidig och hållbar organisation krävdes en stiftelse med muskler
och kontakter. Sådana fanns och rekryterades. Så här blev det:
Om stiftarna har vår ordförande Karl-Gunnar redan
berättat i sin krönika i detta
nummer. Styrelsen består av
Christina Backman, ordförande,
Maria Taube, Peter Hjörne och
Stephan Tolstoy.
Bolaget Konsten att se långt
AB har bildats av initiativtagarna
Claes Leyon, Martin Nyström,
David Anthin, Katarina
Tideström, Christian Hobohm
och Sture Carlsson.

Namn:

Skärgårdsmässa med Taube 24-26 maj
I slutet av maj hålls det traditionell Skärgårdsmässa
i Wasahamnen på Djurgården.
Ströva kring på gamla Galärvarvet, ät färska skärgårdsdelikatesser,
titta på veteranbåtarna,
träffa taubevänner och lyssna till musik.
Musik på alla bryggorna och från Taubescenen.

De Litterära Sällskapen i Sverige, DELS, är en paraplyorganisation för
de litterära sällskapen i Sverige. Det finns 117 stycken!!! Från Alfhild Agrell,
via Taubesällskapet till Karl Östman sällskapet.
Gå in på: dels.nu och studera mångfalden.
DELS målsättning är att öka intresset för den svenska litteraturen och dess
författare - att skapa mer läslust helt enkelt.
Nu har DELS dragit igång kampanjen ”Sverige läser” där de vädjar
om att varje medlemssällskap ska välja ut tre verk av sin författare.
Det ska bli en guide till tusen år av svensk litteratur.
Styrelsen i Taubesällskapet har funderat, diskuterat och valt:
• Jag kommer av ett brusand´ hav
• 50 och en visa till gitarr
• Vallfart till Trubadurien och Toscana
Foto Anna Hult, Creative Commons

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

Sverige
läser

Segla med
Evert Taube
på azurblå
Medelhavet

STIFTELSEN TAUBES VÄRLD

Taubesällskapet

-

B

Traditionsenlig vårfest

MED TEMA TAUBE
OMBORD PÅ ROSELLA
SÖNDAGEN DEN 10 MAJ

Vikingline.se
I PRISET INGÅR

• Busstransport Cityterminalen/Stockholm - Kapellskär t/r
• Taube-quiz och allsång på bussarna. Ta med ”lilla” sångboken
• Dagskryssning från Kapellskär med Rosella
• Välkomstdrink ombord
• Konsert med Jan-Olof Andersson
• Dans till Hasse & Bernt
• Rosella Grönskarbuffé inkl. dryck

Pris: 399 kr per person
Avresa med buss ifrån Cityterminalen kl. 12.30
(eller med annan buss inom Rosellas upptagningsområde)
Rosella avgår från Kapellskär kl. 14.45 och ankommer Kapellskär kl. 19.45
Bussarna återkommer till Cityterminalen ca kl. 21.35
För bokning kontakta Viking Line på: www.vikingline.se/taube-rosella
eller på telefon 08-452 40 00 och uppge
kod: TAUBEX
För mer information gå in på Taubesällskapets hemsida under
Kommande arrangemang
Där finns en länk direkt till Viking Lines sida om vår kryssning.

SVERIGE
PORTO
BETALT

MEDLEMSBREV NR 1 • FEBRUARI 2020
NÄSTA MEDLEMSBREV APRIL 2020

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med ny adress på baksidan

Kallelse till ÅRSMÖTE 2020

BÄSTE TAUBEVÄN!

Måndagen den 20 april kl 16.00
Börssalen, Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm

Årsavgift för 2020

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

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 en årlig portokostnad om 100 kronor. Kom ihåg att ange
namn och adress för att underlätta vår betalningsregistrering.
Gärna också e-post. Betalning senast 31 mars.

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 resultat- och 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 valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande.
15. Fastställande av årsavgift för år 2021.
16. Rapport om planerade aktiviteter.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet.
18. Behandling av ärenden som skriftligt tillställts styrelsen senast den 15 januari 2020.
19.Övriga frågor.
20. Mötets avslutande.

ÖVRIGA ÅRSMÖTESHANDLINGAR UTDELAS PÅ MÖTET.

Bankuppgifter
Nordea Plusgirokonto 2528-8
IBAN: SE45 9500 0099 6042 0002 5288
BIC: NDEASESS

Snälla!
I detta medlemsbrev finns ett inbetalningskort till
årsavgiften.Vi är tacksamma om du betalar in denna så
snart som möjligt Då slipper vi påminna.
Alla påminnelser kostar Taubesällskapet
många tusen kronor varje år.
Det är pengar vi kan använda på bättre vis.
Tack,
Bo Palmblad, skattmästare

GOTLANDSGATAN 44 • 116 65 STOCKHOLM
08-605 89 20 • PLUSGIRO 2528-8
E-POST: INFO@TAUBESALLSKAPET.SE • WWW.TAUBESALLSKAPET.SE
TELEFON

Spännande! För några veckor sedan var det stormöte i Göteborg. Plats
Taubesalen på Park Avenue. Det var den helt nya ”Stiftelsen Taubes
värld” som bjöd in taubeälskare från hela landet. Initiativtagare var
inga mindre än Benny Andersson, Håkan Hellström, Sven-Bertil
Taube och Björn Ulvaeus. Och så här berättade de:
”Stiftelsens ändamål ska vara att bevara, utveckla, öka kunskapen
om och främja minnet av Evert och Astri Bergman Taubes verk. Detta
ska ske huvudsakligen genom kulturaktiviteter, bidrag för utbildning
och undervisning samt främjande av vetenskaplig forskning.”
Det låter väl strålande och naturligtvis ska vi samarbeta med dem.
Vår styrelsemedlem Maria Taube sitter dessutom i den nya stiftelsens
styrelse.
Fler spännande nyheter. Till sommaren planerar vi ett Taube-program
på konsthallen Artipelag. Ni vet Björn Jakobsons fantastiska byggnad
som ligger precis där vinden somnar i båtarnas segel och invid
Baggensfjärdens spegel i Taubes ”Kom i min famn”.
Vår styrelsemedlem Jan Landqvist tog kontakt med Björn Jakobson
och frågade om han inte kunde tänka sig att ha en Taubedag på
Artipelag någon gång under sommaren. ”Nej”, sa han, ”men en
Taubevecka vore fantastiskt”.
Nu är diskussionerna långt framskridna och en vecka i mitten av
augusti, strax innan skolan startar, verkar passa. Och vad kommer att
hända? Vi diskuterar en konsert i den fina salen på Artipelag, Taubemat i restaurangen, båtmöte – nedanför konsthallen finns välhållna
båtbryggor – föredrag, sång, musik och kanske dans.
För som Evert Taube skrev till Astri år 1926 på Grand Restaurang,
den sommarljusa restarang som låg precis på
andra sidan Baggensfjärden:
”Vad vore livet Rosmari förutan sång och
dans”.
Med de bästa Taube-hälsningar
Karl-Gunnar Roth
Ordförande

