Årsberetning for 2020
Trondheim Bluesklubb

Til tross for Corona har Trondheim Bluesklubb lagt bak seg et år med flere aktiviteter
enn en skulle tro. Både en rekke lørdager på Krambua og konserter på Hjorten og på
Clarion ble gjennomført til tross for restriksjoner store deler av året. Også i år har vi
hatt god vekst i medlemsmassen og vi går ut av 2020 som Norges klart største
bluesklubb. Økonomien er svært god. Forklaringen ligger i ekstraordinære tilskudd
og få tapsbringende konserter. Året under ett har vært preget av usikkerhet og lange
perioder med stillstand, men også enkelte gode perioder og flere arrangement enn
en skulle tro.

Styret:
Styret har bestått av følgende personer i 2020:
Leder:
Nestleder:
Booking:
Økonomi:
IT/Teknologi:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Ole-Andreas Norum
Ellen Klemp
Jan Helge Engen
Gunnar Seternes
Bendik Brevik
Jan Gunnar Hansen
Maiken Engen
Ann-Lill Grendahl Elshaug

Styret har hatt 7 styremøter i perioden 21.januar til 14.oktober 2020.

Aktiviteter:
Konserter på Hjorten scene:
Følgende 2 konserter har vært arrangert på Hjorten:
11.januar:
Chris Cain
14.februar: Knut Reiersrud
Konsert i Charlottenlundhallen:
Følgende konsert har vært arrangert i Charlottenlundhallen:
28.August: Reidar Larsen
Konserter på Clarion Hotell:
Følgende 2 konserter har vært arrangert på Clarion:
23.oktober: Adam Douglas
24.oktober: Adam Douglas

Ættermiddagsblues på Krambua har vært en suksess også i 2020 selv om vi
måtte stenge ned en periode fra 12.mars. Vi starta opp igjen 12.sept og holdt
på til vi ble nedstengt på nytt 1.november.
Følgende 18 artister har spilt på Ættermiddagsblues 2020:
04.Jan:
Dr. Bekken Trio
11.Jan:
Vegar Bollandsås
18.Jan:
The Impossible Green
25.Jan:
Bjørn Saksgård
1. Feb:
Nidaros Blueskompani
8.Feb:
Greedy Fingers
15.Feb:
Berit and the Blue Cats
22.Feb:
Maldito
29.Feb:
The Boogiemen Inc
7.Mars:
Little Andrew/Mr. Hansen Band
12.Sept:
Bjørn Saksgård
19.Sept:
Mark Gregory
26.Sept:
Hummingbirds
3.Okt:
Betty Blackmail Band
10.Okt:
Sånne som oss
17.Okt:
Body and Soul
24.Okt:
Missing Links
31.Okt:
Vebjørn Moen band
Klubbkveld på Krambua:
Den andre onsdagen i et par av årets måneder har vi gjennomført
Klubbkveld i kjellern på Krambua. Dette er et tilbud til både medlemmer
og andre som vil ha noe ekstra for de litt mer spesielt interesserte. Her
har vi fått oppleve intervjuer og små intimkonserter. Jan Engen har
gjort en fabelaktig jobb som intervjuer og artistene har vist nye sider av
seg selv. I tillegg har Robert Sætervik intervjuet Jan Engen.
Følgende har bidratt i år:
12.feb:
Robert Sætervik intervjuet Jan Engen
11.Mars:
Jan Engen intervjuet Trond Helge Johnsen

Frivillige:
Frem til Corona stengte oss ned 12. mars, var det flere frivillige som jobbet på
Ættermiddagsblues og på Hjorten-konsert. Etter 12. mars har det ikke være
mye aktivitet for de frivillige.

Medlemmer:
Rekruttering av nye medlemmer har fortsatt gjennom året. Ved inngangen av
året var vi 573 medlemmer og ved utgangen av 2020 hele 753 medlemmer.

Dette representerer en økning på ikke mindre enn 180 medlemmer på ett år.
Vi må gi en ekstra honnør til Jan Gunnar som har stått på og rekruttert mange
av de nye medlemmene.

Økonomi:
Klubbens økonomi er sterkt forbedret fra fjoråret og årets resultat anses som
ekstraordinært godt. For ytterligere detaljer vises til egen regnskapsrapport.

IT/Teknologi:
Dette var året vi omsider fikk pusset opp hjemmesida vår. En mørk og dyster
side ble modernisert. Vi byttet Web-host til Sircon og fikk nye mailadresser til
styreleder, styret osv. Takk til Heidi Engen for jobben med layout.
Vi takker det avtroppende styret for innsatsen og ønsker det nye styret lykke til med
jubileumsåret 2021.
Trondheim, 28.April 2020
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