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                         Medlemsblad nr 1 2017 

 
 
 

   

 
Vänträff 
Grünewaldsalen den 21 februari kl 18.00 
 

Beethoven – ideologiernas gunstling 
 
Under olika tidsepoker har Beethoven som tonsättare gjorts till en politisk 
ikon och “ockuperats” av skilda ideologier. Socialister och kommunister har 
ansett honom som bärare av revolutionära och kosmopolitiska idéer. Under 
Hitlers Tyskland betraktades han som en symbol för den tyska kulturens 
överlägsenhet. 
 

Den klassiska musikens historia berättas ofta med 
mytologiska förtecken. Men vilka ideologier 
speglas i Beethovens musik och var stod han 
politiskt i sitt konstnärskap? Vad säger 
musikforskningen?  
 

Missa inte denna föreläsning av Åke Holmquist,  
fil dr i historia och vår främste Beethovenspecialist. 
Han är tidigare vd och konstnärlig ledare för Stockholms Konserthus, 
fd Ständig Sekreterare i Kungl. Musikaliska Akademien.  
Han utkom med sin stora biografi “Beethoven” på Bonniers förlag 2011.  
En fantastisk bok för alla musikintresserade.     

 

Efter paus spelar musiker ur Filharmonikerna. 
 
Anmäl dig på telefonsvarare 08-20 58 12 eller till vannerna@konserthuset.se snarast möjligt och 
senast den 15 februari. 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, utökat utbud av smörgåsar och 
nötmixer till försäljning. 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 vänträffar 
20 mars   Stefan Bohman om Wilhelm Peterson-Berger 150 år 
18 april   Gäst: Hovsångare Karl-Magnus Fredriksson. Årsmöte 
30 maj  Vänföreningen 30 år 
 

Musik vid förra vänträffen  
Vid vänträffen den 15 november 2016 framfördes Prokofjevs Stråkkvartett nr 1 av  
Johannes Lörstad, violin, Won-Hee Lee, violin, Camilla Svarfvar, viola, Marie Macleod, cello, och  
Stefan Lindgren, piano. 

Vänklang 
JANUARI 2017 
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Lyssnarcirkel våren 2017 
Nu har Du som medlem i Vänföreningen chans att fördjupa dina 
musikkunskaper genom vår föreläsningsserie om musik. Du lotsas genom 
musikhistorien av kunniga och inspirerande föreläsare. 
Plats:  Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17,  T-bana Rådmansgatan.  
Obs! Tiden kl 16.00-17.30. 
 
Datum      Föreläsare 
27 februari Fåglar i musiken   Måns Tengnér, musikvetare 
6 mars        Tonsättarfruar!                                                             Bodil Asketorp, musikvetare 
13 mars        Två tjeckiska mästare: Janácek och Martinů  Måns Tengnér 
27 mars        Två polska mästare: Szymanowski och Bacewicz Bodil Asketorp 
3 april         Bakom podiet och skärmen hos orkestern  Peter Eriksson, viola  
10 april         Mahler: Från symfoni 3 till 9    Måns Tengnér 
24 april         Beethovens Missa Solemnis bland andra festmässor  Måns Tengnér 
8 maj          Är barockens musik barock?                                     Måns Tengnér 
 
Deltagaravgift 1 100 kr.   Anmälan görs till vannerna@konserthuset.se eller  
på telefonsvarare 08-20 58 12.   

Betalning till plusgiro 25 45 66-3 eller bankgiro 5783-7296 senast den 20 februari. 

Generalrepetitioner  
22 februari - Dirigent och klarinettsolist Martin Fröst (konsert 22/2, 23/2) 
12 april - Dirigent Joshua Weilerstein, solist Denis Kozhukhin piano (konsert 12/4) 

Konsertprogram för resp. repetition/konsert finns i tidningen ”Lyssna” och på www.konserthuset.se 

Generalrepetitionerna börjar normalt kl 10.00 och platserna skall vara intagna senast kl 9.45. 
Medlemskortet ska uppvisas vid entrén. Ingång och utgång från Hötorget, dörren närmast rampen. 
Publikhissen vid t-baneuppgången Kungsgatan 41 är också öppen. Ring gärna 08-786 02 00 
repetitionsdagen för att få bekräftat att repetitionen kommer att äga rum som planerat. Glöm inte att 
stänga av mobiltelefonen när du sätter dig! Lämna huset så snabbt som möjligt efter repetitionen.  

Vänföreningens 30-årsjubileum 
Det är i år 30 år sedan Föreningen Filharmonikernas vänner bildades. Vi uppmärksammar detta vid 
konserten den 25 mars i Konserthusets stora sal då föreningens jubileumsstipendium kommer att 
delas ut. Vänträffen i maj kommer också att ha ett jubileumstema. 
 

Resa för Filharmonikernas Vänner 
5-7 maj 2017 - Göteborg   
-      Göteborgs konserthus: Prokofjev - Sinfonia concertante för cello o orkester. Solist Truls Mørk 
       Smetana - Moldau, Janáček – Taras Bulba. Dirigent Santtu-Matias Rouvali  
       Träff med Göteborgs Symfonikers Vänner, ordförande Peter Schéle 
- Göteborgsoperan: La Traviata, nypremiär, med bl a Kerstin Avemo, Matilda Paulsson 
- Göteborgs konstmuseum: visning av samlingarna  
 
Pris 5 295 kr i dubbelrum/ enkelrumstillägg 885 kr . 
I priset ingår tåg 1:a klass inkl frukost t o r Stockholm-Göteborg, boende 2 nätter inkl frukostuffé 
på Hotell Opera, parkettbiljetter på konsert och opera, visning på konstmuseet, kvällsförtäring efter 
konsert, måltid på operan (varmrätt före föreställningen – dessert i pausen). 
Information och anmälan senast den 31 januari till Central Europe Travel tel 08-441 7190. 
 

 
 
PS. Du kommer väl ihåg att betala medlemsavgiften för 2017. 

Föreningen  
Filharmonikernas vänner 
STOCKHOLMS KONSERTHUS  

Box 7083, 103 87 Stockholm  
Tel: 08-205812, e-post: vannerna@konserthuset.se  
Ansvarig utgivare: Martin Dworén  
ISSN-nr : 2000-4400  
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