
 

   

Ärade musikvänner och trogna besökare till Saxå Kammarmusikfestival! 

Ännu en gång skickar jag er ett Vänbrev i Coronatid med ett negativt festivalbesked.  

Alla önskar vi väl negativa svar på våra Covid-tester, men detta besked är beroende på 

alldeles för många positiva tester i vår fortgående pandemi. 

Som ni säkert kanske redan har anat har Stiftelsen för Saxå Kammarmusikfestival 

beslutat att ställa in även årets festival med tanke på rådande omständigheter i världen 

och Sverige. Vi beklagar detta djupt, men hoppas ändå att det finns en framtid för Saxå 

Kammarmusikfestival i någon form. 

Så här skriver festivalens konstnärlige ledare: 

”Vi lever i en svår och fortsatt märklig tid. Vi har haft en tillvaro med begränsat 

rörelseutrymme, med frivilligt och ofrivilligt karantänliv och med nödvändig social 

distansering. Det känns som att upplevelsen av levande kammarmusik i vacker miljö nu 

är helt nödvändig för oss. Men….. 

Vi upplever att vi går mot en ljusare tid med två sprutor i armen och ett mer och mer 

öppnat samhälle. Under rådande omständigheter och för att följa regeringens och 

myndigheternas föreskrifter har styrelsen för Stiftelsen Saxå Kammarmusikfestival 

beslutat att ställa in även sommarens festival, den 35:e i ordningen. 

Idag får vi ta in 50 personer som publik på anvisad plats. Med avstånd mellan varje 

individ blir det inte många som kan vara med. Vissa av oss yngre musiker som ännu inte 

fått något vaccin, gör att en festival med sin exklusiva närhet i rummet inte går att 

genomföra detta år heller. Vi beklagar detta, men hoppas och tror att den levande 

musiken kommer att få flöda fullt ut efter denna Coronapandemi. 

Vi hoppas att smittan avtar och restriktionerna lättar så att hösten skulle kunna erbjuda 

någon levande musikaktivitet. Framtiden får utvisa. 

Bästa hälsningar 

Peter Eriksson, konstnärlig ledare” 

Som en följd av detta blir det, som ni säkert förstår, inte heller något årsmöte med 

Vänföreningen i sommar. Så snart vi kan se ett slut på pandemin kommer vi att meddela 

er om en ny tid och plats för ett årsmöte förhoppningsvis i anslutning till en konsert eller 

musikinslag i slutet av sommaren.  

Till dess önskar vi alla en skön sommar med musik åtminstone via olika media.  

Vi hörs igen i slutet av sommaren! 

För styrelsen 

Marie-Louise Nauclér 


