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Vänträff och Årsmöte 
Grünewaldsalen den 18 april kl 18.00 

Möt hovsångaren Karl-Magnus Fredriksson! 

Många hemligheter döljer sig bakom denne framstående sångare med många 

strängar på sin lyra. Förutom till sången så ägnar han tiden till poesi, bildkonst, 

skulptur och att skriva musik. Vi utlovar ett intressant samtal mellan den 

mångsidige konstnären Karl-Magnus Fredriksson och musikjournalisten  

Tom Sandberg. Samtalet varvas med valda musikillustrationer.  

 
Under kvällen kommer Karl- Magnus Fredrikssons 

nyligen utkomna dubbel-CD “Songs of Life” att finnas till 

försäljning för 200 kr, kontant betalning. 

 

Vänträffen börjar med årsmöte. Efter pausen följer 

samtalet mellan Tom Sandberg och  

Karl-Magnus Fredriksson.   

  

 

 

Anmäl dig på telefonsvarare 08-20 58 12 eller till vannerna@konserthuset.se snarast möjligt och 

senast den 13 april. 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. 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 en vinbiljett för 50 kr när du betalar avgiften för vänträffen. 

 

Kommande vänträff - 30 maj  Vänföreningen 30 år 

 

Musik vid förra vänträffen  
Vid vänträffen den 20 mars spelade Oskar Ekberg följande stycken av Wilhelm Peterson-Berger: Folkhumor, 

Vildmarken lockar, Lång bort i skogarna, Vid Frösö kyrka, Lawn tennis, Till rosorna, Intåg i Sommarhagen. 

Generalrepetition 
12 april - Dirigent Joshua Weilerstein, solist Denis Kozhukhin piano – konsertprogram finns i ”Lyssna” 

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, porten närmast rampen.  

Resor 
27-29 juni  Musik- & kulturresa till Värmland 

Resan innehåller konserter vid Saxå Kammarmusikfestival, föreställning på Västanå teater, besök på  

Lars Lerins konsthall samt på Rackstadmuseet. 

Mer information kommer på www.saxa.se  och på vänföreningens hemsida www.vanforeningen.se 

Vänklang 
APRIL 2017 

 

 

www.vanforeningen.se 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
Dagordning vid årsmöte med Föreningen Filharmonikernas vänner 18 april 2017 kl 18.00 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

3. Mötets sammankallande 

4. Val av justerare av årsmötets protokoll 

5. Fastställande av dagordningen för mötet 

6. Föredragning av årsredovisningen 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkningar  

    samt disposition av årets resultat 

9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter 

11. Val av styrelseordförande 

12. Val av övriga styrelseledamöter 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

14. Val av valberedning 

15. Fastställande av årsavgift för 2018 

16. Verksamhetsplan för resten av 2017 

17. Övriga, före årsmötet anmälda ärenden 

18. Mötets avslutning 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016 - sammandrag 
Komplett årsredovisning inkl resultat- och balansräkningar kommer att delas ut på årsmötet. 

Den 31 december 2016 hade föreningen 1 925 medlemmar - vid samma tid 2015 - 1 890 medlemmar. 

Styrelsen som under året haft sex sammanträden hade följande sammansättning: 

Martin Dworén, ordförande, Johan Falk, kassör, Margareta Risinggård, sekreterare, Stefan Bohman, Monika Hammar 

Granberg, Maria Jerkland Åberg, Bo Leander, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin och Ulrika Wedelfors samt Peter 

Eriksson, orkesterns ordförande och Stefan Forsberg, konserthuschef. 

Runo Andersson (t o m 160630) och Ulla Ravell har deltagit i styrelsens arbete som adjungerade. 

 

Föreningens revisorer har varit Jens Karlsson, Ernst & Young AB, och Barbro Husberg.  

Suppleanter Martin Nilsson, Ernst & Young AB, och Thomas Murray. 

Valberedning för årsmöte 2017: Lotta Bjelkeborn, Börje Risinggård och Ulla Magnusson 

 

Stipendier 

Till Årets Filharmoniker 2016 utsågs Catarina Aquilonoius Skoog,viola, och Jan-Erik Skoglund, fagott. De fick vardera 

50 000 kronor.”Stefan Jacobsons pris till Fritz och Wega Jacobsons minne” om 68 000 kronor tilldelades Olof Flodin, 

violin II. Genom ett anslag från Prins Carl Gustafs stiftelse kunde föreningen dela ut ett stipendium om 35 000 kronor 

till Hanna Dahlkvist, cello. Dessutom delades följande stipendier ut under året: 

- Violin I-stämman, 110 000 kronor för en studieresa  

- Orfeus Barock 150 000 kronor för inköp av strängar och barockstråke 

- Cello- och kontrabasgruppen, 55 000 kronor för musikinspelning samt ett beställningsverk  

- Blåsarkvintetten, 24 000 kronor till lokalhyra för musikinspelning 

- Oboestämman, 20 000 kronor för studieresa till Marseille 

- Violastämman, 40 000 kronor för ett beställningsverk 

- Ett jubileumsstipendium till orkestern kollektivt, 61 000 kronor  

-  

Vänträffar - i genomsnitt kom 250-300 medlemmar per träff 

Föreningens medlemmar har inbjudits till sju vänträffar under året med följande program 

- Rangström om Rangström – Ture Rangström 

- Under nazismens piska - musikeröden under Tredje riket.-  Stefan Bohman 

- Isac Grünewald – Modernist och människa – Per I Gedin och Claes Moser 

- ”Min tid på Konserthuset” – Bengt Olof Engström och Peter Schéle 

- Beethovenafton hos Strindberg – Erik Höök  

- Kungl Musikaliska Akademien – Susanne Rydén 

- ”Har ni hört den förskräckliga händelsen?” - I skillingtryckens värld – Märta Ramsten 

 

Lyssnarcirkel 

Under året har föreningen tillsammans med Konserthuset arrangerat föreläsningsserien Lyssnarcirkeln med kunniga 

och inspirerande musikpersonligheter. Under åtta kvällar på våren deltog 90 medlemmar och under fem kvällar på 

hösten 95 medlemmar. Föreläsare var Måns Tengnér, Tom Sandberg, Birgitta Huldt, Laura Stephenson, Jan Bengtson, 

Gunnar Bucht, Peter Eriksson och Christina Tobeck. 

 

Musikresor för Filharmonikernas vänner 

En tre dagars musikresa ordnades till Prag i mars.  Dagsresor med buss ordnades till Örebro i mars och till Norrköping i 

november.  I juni reste en grupp medlemmar till Saxå Kammarmusikfestival  

 

Generalrepetitioner 

Medlemmarna har under året haft möjlighet att lyssna till sex generalrepetitioner i Konserthuset. 

 

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  


