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Kære ”lokalrepræsentant”! 

For at gøre vores blad “Harmonikaspilleren” endnu mere alsidig og attraktiv for vores medlemmer, 

vil vi forsøge at præsentere stof fra alle områder af landet. Vi vil også stræbe efter, at alle relevante 

begivenheder store som små, får mulighed for at blive omtalt i bladet. Det kan for eksempel være:  

 En særlig mærkedag/begivenhed i harmonikaklubben 

 Omtale af en ny klub eller ny gruppe 

 Omtale før/efter af harmonikatræf/festivaler 

 Omtale før/efter af koncerter/events 

 Mærkedage/mindeord for medlemmer af ”Danske Harmonikaspillere” 

 Musikalske oplevelser i ind- og udland 

 Kurser/seminarer og lignende 

 Præsentation af en klub, gruppe eller enkeltperson 

 Sociale sammenkomster med relation til harmonikamusik 

Det er naturligvis umuligt for bestyrelse og redaktør at vide alt, hvad der sker rundt om i landets 

harmonikakredse. Derfor søger vi et antal ildsjæle, som kan agere som “lokalrepræsentant”, altså 

være foreningens øjne og ører, og som vil påtage sig opgaven at skabe kontakt til de lokale 

harmonikagrupper, klubber og personer på vegne af ”Danske Harmonikaspillere”. 

Du skal altså ikke selv nødvendigvis stå for at skrive artikler og levere stof til bladet. Du må 

selvfølgelig gerne, hvis du har lyst, men primært drejer det sig om at gøre personerne i det lokale 

musikalske miljø opmærksom på, at vi meget gerne modtager relevant stof til 

”Harmonikaspilleren”. Hvis man i miljøet selv har en person, der vil skrive en artikel, er det rigtig 

godt, men hvis det ikke er tilfældet, kan du formidle kontakten, og måske vil bestyrelse/redaktør 

selv skrive om begivenheden. 

Som ”lokalrepræsentant” må du også meget gerne være med til at skabe interesse omkring 

foreningen ”Danske Harmonikaspillere” med det langsigtede formål, at skabe grobund for 

hvervning af nye medlemmer. Du får naturligvis hjælp af bestyrelsen, som på alle måder vil støtte 

og bakke op om arbejdet. 

Vi er desværre ikke i stand til at aflønne dig kontant for din indsats, men som en erkendtlighed kan 

vi tilbyde dig gratis medlemskab af “Danske Harmonikaspillere”, så længe du er aktiv 

lokalrepræsentant. 

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, kan du kontakte vores formand Kaj Bertelsen eller en 

anden i bestyrelsen. Du kan kontakte os under fanen “kontakt” på vores hjemmeside, eller bare tage 

telefonen og ringe. Navne, telefonnumre og mailadresser står på side fire i ”Harmonikaspilleren” og 

på hjemmesiden www.harmonikaspillere.dk under fanen bestyrelse. 

”Danske Harmonikaspillere” 

Bestyrelsen 

http://www.harmonikaspillere.dk/

