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Vänträff
Grünewaldsalen den 25 oktober kl 18.00

Kungl. Musikaliska Akademien!
Kungl. Musikaliska Akademien är en gedigen institution som instiftades av Gustav III år 1771 - den
äldsta ännu existerande musikaliska akademien norr om Alperna.
Akademiens ändamål är att främja tonkonsten och musiklivet
och var fram till 1971 huvudansvarig för den högre
musikutbildningen i Sverige. Som en del av akademien
skapades också ett bibliotek, som idag är ett av Europas största
musikbibliotek. Akademiens ledamöter består av tonsättare,
musiker, forskare. Bland de utländska ledamöterna märks namn
som Beethoven, Stravinskij och Schönberg medan Schubert
och Mozart aldrig blev invalda.
Akademien bedriver en omfattande stipendiegivning och ger
priser och belöningar till framstående musiker och tonsättare.
Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén är den första kvinnan i
den befattningen. Hon kommer att ta oss med på en spännande resa i akademiens
historia som ger oss en inblick i vårt lands musikliv och akademiens roll i dagens
kulturliv. Sopranen Susanne Rydén är en av Europas främsta sångerskor inom tidig
musik och numera även chef för kammarorkestern Musica Vitae. Många av oss har
hört henne i barockopera och som solist i konserter i kyrkor och konserthus.
Du får här tillfälle att höra om en för många av oss ganska okänd institution men
välkänd för musiker och andra i svenskt musikliv.
Efter paus spelar musiker ur Filharmonikerna.
Anmäl dig på telefonsvarare 08-20 58 12 eller till vannerna@konserthuset.se snarast
möjligt och senast den 19 oktober. Om du får förhinder anmäler du det på telefon eller e-post.
Entréavgiften är som vanligt 100 kr per person och betalas vid ingången. Glöm inte medlemskortet.
Annorlunda Catering kommer att ha öppet för servering i foajén utanför Grünewaldsalen.
I sortimentet kommer att finns bl a kaffe, te, läsk och juice samt kakor, smörgåsar och
nötmixer. Du kan göra en förbeställning redan före vänträffens början så står allt på reserverad
plats när pausen börjar.
Om du önskar ett glas vin i pausen köper du – liksom vid tidigare vänträffar - en vinbiljett för
50 kr när du betalar avgiften för vänträffen.

Kommande vänträff
15 november – Skillingtryck
Fil dr Märta Ramsten, musikolog och visforskare, mångårig medarbetare och chef för Svenskt
Visarkiv.
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Musik vid vänträffen den 20 september
Vid vänträffen ”Beethovenafton hos Strindberg” medverkade förutom Erik Höök, Strindbergmuseet,
Peter Friis Johansson, piano och Henrik Hansson, violin med följande musikstycken:
 L v Beethoven - Sats 1 ur sonat i c-moll op 3 “Pathetique”
 L v Beethoven - Sats 1 ur sonat i ciss-moll “Månskenssonaten”
 L v Beethoven - Sats 1 ur violinsonat no 9 i A-dur “Kreutzersonaten”
 E Grieg - Ballade i g-moll op 24

Generalrepetitioner
Repetitionerna börjar normalt kl10.00. Platserna ska vara intagna senast kl 9.45.
Tidpunkten kan ändras. Ring gärna tel 08-786 02 00 för att höra att repetitionen kommer att äga rum.
5 oktober
Dirigent Rafael Payare, solist Alisa Weilerstein, cello (konsert 5/10, 6/10)
12 oktober
Dirigent Simone Young, solist Hanna-Elisabeth Müller, sopran (konsert 12/10)
16 november Dirigent och pianosolist András Schiff (konsert 16/11, 17/11)
Konsertprogram för resp. repetition/konsert finns i tidningen ”Lyssna” och på www.konserthuset.se.

Jubileum
Våren 2017 firar Föreningen Filharmonikernas Vänner 30 år. Vid konserten lördagen den 25 mars
kl 15 kommer jubileet att uppmärksammas. Solist vid konserten är Janine Jansen som kommer att
framföra Tjajkovskijs violinkonsert. Dirigent är Sakari Oramo (se hela programmet i ”Lyssna”).
Konserten är redan välsåld och det finns all anledning att snarast köpa biljett om man vill vara med.
Vänträffen i mars kommer också att ha jubileumstema. Vi återkommer med detaljer om detta.

Resa för Filharmonikernas Vänner
20-24 april 2017 – Musikresa till Budapest
Lisztakademien: Rossini - Ouvertyren till Barberaren i Sevilla,
Rodrígo - Concerto de Aranjuez, Brahms - Symphony Nr 3,
Erkelteatern : Verdi – Nabucco,
Mátyáskyrkan: Orgelkonsert,
Båttur på Donau med ungersk folkmusik.
Pris 8 960 kr i dubbelrum/enkelrumstillägg 2 000 kr.
I priset ingår flyg Arlanda-Budapest t o r med Norwegian,
4 nätter inkl frukost på Hotel Nemzati****,
stadsrundtur, konsert- och operabiljetter, båttur, 4 middagar,
svensktalande guide.
Information och anmälan senast den 31 oktober till
Central Europe Travel tel 08-441 7190

E-post och vanliga brev
Som många märkt håller vi på att uppdatera våra register. Vi avser att så småningom kunna skicka ut
Vänklang och andra medlemsmeddelanden antingen med e-post till de medlemmar som så önskar,
eller med vanliga brev till de medlemmar som föredrar pappersbrev.
Eftersom vi glädjande nog är många, ca 1880 medlemmar i dagsläget, tar detta arbete lite tid. Under
hösten tar vi det säkra för det osäkra och kommer därför skicka ut meddelanden på bägge sätten. En
del medlemmar kommer därför att få dubbla meddelanden innan vi hunnit gå igenom och uppdatera
de tämligen omfattande registren. Vi hoppas på förståelse för detta.
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