Formandens beretning 2012.
Det har været et roligt år for Argonaftes. Med flere spændende arrangementer,
nogle få aflysninger. Vi ligger stadig på et stabilt medlemstal.
Vi har ikke haft nogle nævneværdige dansearrangementer i år, da vi i år havde valgt
ikke at deltage i kulturhavn og der ikke har været andre arrangementer i
Argonaftes’s navn.
Af arrangementer kan nævnes at i 2012 startede vi året med at d. 21 januar at have
vi en rundvisning på Nordisk film. Vi var 18 deltagere og vi fik først fortalt historien
om hvordan Ole Olsen startede det hele. Hvordan han fik hyret den store skuespiller
Valdemar Psilander med kælenavnet Solkongen. Han var bl.a. med i den første danske
stumfilm som hed Løvejagten og den skulle forestille at foregå i Afrika, med den
indkøbte meget syge løve, som i filmen blev skudt på en strand på Ellore…… med
”meget identiske” Afrikanske kulisser, vi så også filmen, som var meget spændende og
morsom, især når vi havde hørt om indspilningen og alt omkring filmen.
Vi så kulisser og kostumer fra flere kendte danske film, hørte om sjove historier fra
gamle danske filmindspilninger, bl.a. fra Skibet Martha hvor de indspillede i
Grækenland. Det var så dårigt vejr og der var ikke andet at gøre for skuespillerne
end at drikke Ouzo, så da det igen blev fint vejr måtte filmholdet ringe efter
skuespillernes koner, så de kunne komme ned og få deres mænd til at stoppe
drikkeriet, så de kunne komme i gang igen med indspilningen.
Vi så et lydstudie og studie 3 som danner rammerne for ”Live fra Bremen”.
I februar havde vi generalforsamling og efterfølgende Bankospil.
D. 16-3 havde vi planlagt filmaften hvor vi skulle se Dogtooth, men den måtte vi
aflyse, da der ikke var nogen tilmeldte.
D. 14-4 havde vi en rundvisning i Skuespilhuset, hvor vi var 11 deltagere. Vi hørte om
arkitektens ideer bag tegninger og opførsel af skuespilhuset på Københavns
havnefront. Vi så den store scene og den store sal med plads til 650 publikummer. Vi
så og fik fortalt om hele historien bag inspirationen bag alle scenerne og vi så systuen
hvor de laver kostumer og det store bibliotek. Det var en meget spændende og
interessant rundvisning, især når vi også tidligere har haft rundvisning i Operaen, DR,
koncerthuset og det gamle kongelige teater.
D. 27 oktober havde vi planlagt en rundvisning på Christiansborg,bl.a. i de kgl.
Respræsentationslokaler, riddersalen med gobelinerne, ruinerne under
Christiansborg, Slotskirken og de kgl. Stalde, men dette måtte vi desværre aflyse da
der kun var 2 tilmeldte.
D. 17 november havde vi hyret Jørgen Schou-Pedersen til at komme og undervise os i
Renesæncedans. Vi var kun 6 tilmeldte, men vi fik til gengæld en meget spændende
eftermiddag ud af det, hvor vi fik danset en masse af de gamle danse tilbage fra 15-

1600 tallet. Bl.a. Pavana, Bassa, Allemande og Italienske gamle danse. Et meget
spændende dansekursus kun rigtig synd at det ikke havde en større interesse hos
medlemmerne.
D. 7 december var vi ca. 20 tilmeldte der var inde i Albrectens Galleri i
Kronprisessegade og høre Sunes Teke’ spille Rembetiko.
Der var en meget intens stemning og det var en meget spændende koncert, som gav
associationer tilbage til de gamle tider, hvor de græske mænd mødtes på de små
spillesteder, hvor de sad på trækasser, drak masser af Ouzu, røg noget hash, og
mindes den gamle mellemkrigstid og hørte grækerne tolke tiden med
undergrundssange og Sunes Teke’ havde sat danske tekster til. En meget spændende
og intens aften som sluttede af med at flere af os gik på Ellas og spiste.
Desværre har vi haft nogle aflysninger og det er jo rigtig ærgerligt, da der bliver
lagt et stort stykke arbejde i hele forberedelsen og planlægningen.
Vi har i bestyrelsen snakket løbende om hvordan vi kan gøre det mere interessant for
medlemmerne, og lige nu har vi fremad rettet taget en beslutning om at vi prøver i
stedet med mindre arrangementer, en rundvisningen om foråret og evt. nogle fester i
stedet, men også dette kræver megen planlægning, så vi håber at I vil tage positivt
imod dette og vise jeres interesse for dette tiltag. Vi vil fortsat løbende evaluere på
arrangementerne i foreningen.
Af kommende arrangementer har vi på nuværende tidspunkt planlagt at der bliver 2
timers gratis danseundervisning af Vasilis for medlemmer af Argonaftes og for andre
bliver der betaling. Og vi har planlagt en rundvisning på Christiania hvor vi bl.a.
kommer til at høre historien bag fristaden og bliver rundvist på hele området. Der er
desværre kun plads til 16 så det er først til mølle princippet.
Vi har i år valgt at holde lidt færre bestyrelsesmøder og har skåret medlemsbladet
ned til 3 i forhold til 4 de tidligere år. Vi vil gerne takke de medlemmer som har sendt
os nogle spændende indlæg til bladet om deres rejseoplevelser i Grækenland, det er
rigtig rart for os og er jo med til at gøre bladet til et kommunikations og interessant
blad for jer at læse. Så vi håber da at mange af jer andre og så gerne vil bidrage med
et indlæg, en hyggelig historie eller en opskrift som I har lyst til at dele med os
andre.
Vi har også i 2012 fået en facebook side op at stå, hvor der bl.a. løbende kommer
information og oplysninger om spændende arrangementer som kunne have
Grækenlands interesseredes interesse og om hvad der rør sig i foreningen eller som
medlemmerne af facebook siden kan bruge til at kommunikere indbyrdes.

Ja, 2012 har været et godt men også stille år for Argonaftes og vi vil gerne takke
de medlemmer der har deltaget og vist interesse for vores arrangementer for jeres
positive måde at være på.
Vi vil gerne takke Jørgi for det arbejde han har udført med vores hjemmeside, for
bl.a. at holde den a’jour og lægge nye og spændende nyheder ind når de er aktuelle.
Så vil jeg gerne takke de andre bestyrelses medlemmer for det altid positive
seriøse og hyggelige samarbejde. Det har været rart med det store engagement, og
der har været mange opgaver i forhold med vores arrangementer, men vi har fået
fordelt arbejdsopgaverne imellem os, så vi har alle følt stor lyst til at deltage i
planlægningen. Så håber jeg bare at vi fremad rettet også vil have medlemmernes
opbakning for de ting vi planlægger, så vi kan fortsætte med at være en god forening
med interesse for såvel Danske som Græske kulturoplevelser.

