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Vänklang
MARS 2017
Vänträff
Grünewaldsalen den 20 mars kl 18.00

Wilhelm Peterson-Berger 150 år
- den hänsynslöse filosofen
”Fröken Bergfeldt hade igår en pianoafton på
Akademien. Det skulle hon inte haft”.
Så hänsynslös kunde en recension av Wilhelm Peterson-Berger
vara. Men samtidigt var han en av de mest belästa och filosofiskt
bevandrade av alla svenska kompositörer. Stefan Bohman,
tidigare chef för Musikmuseet, berättar med många musikexempel
hur Peterson-Bergers filosofi styrt hans musik och kritik - en djupt
intressant person i svensk musik- och kulturhistoria!
Efter paus spelas musik av Peterson-Berger.
Anmäl dig på telefonsvarare 08-20 58 12 eller till vannerna@konserthuset.se snarast möjligt och
senast den 15 mars. 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.

Musik vid förra vänträffen
Vid vänträffen den 21 februari spelade Amus Kerstin Andersson, violin, Mikael Sjögren, cello, och
Stefan Lindgren, piano, satser ur Schubert pianotrio i Ess-dur op 100 och Brahms pianotrio H-dur op 8.

Kommande vänträffar
18 april
30 maj

Gäst: Hovsångare Karl-Magnus Fredriksson. Föreningens årsmöte
Vänföreningen 30 år

Filharmonikernas vänner 30 år
Vid konserten den 25 mars kl 15 kommer föreningens 30-årsjubileum att uppmärksammas.
Filharmonikerna spelar under ledning av Sakari Oramo och Janine Janson är solist. I tidningen
”Lyssna” finns mer information. Jubileumsstipendier kommer att delas ut.
Vid konserten har vi inbjudna gäster. Filharmonikernas vänner är värd för en konferens med tio andra
svenska vänföreningar för orkestrar och vi avslutar med denna konsert.
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Generalrepetition
12 april - Dirigent Joshua Weilerstein, solist Denis Kozhukhin piano (konsert 12/4)
Konsertprogram för repetitionen/konserten 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, porten närmast rampen.
Publikhissen vid t-baneuppgången Kungsgatan 41 är också öppen. Ring 08-786 02 00 repetitionsdagen för att få bekräftat att repetitionen kommer att äga rum. Glöm inte att stänga av mobiltelefonen!

Vänföreningen har en egen hemsida
Håll dig uppdaterad om våra aktiviteter! Från och med 21 februari har Filharmonikernas Vänner en
egen hemsida. Där publicerar vi senaste information om vänträffar, lyssnarcirkel, resor, stipendier m m.
Du hittar hemsidan på adressen www.vanforeningen.se
Maria Jerkland Åberg i vänföreningens styrelse är webbredaktör.

Resor för Filharmonikernas Vänner
11 maj
Musik och kultur i Uppsala
14.00 Avresa med buss från Cityterminalen.
I bussen presenterar Stefan Bohman verken vid kvällens konsert.
Visning i Bror Hjort-museet. Middag i Uppsala Konsert & Kongress.
19.00 konsert med Uppsala kammarorkester. Dirigent Paul Mägi
- Bartok- violinkonsert nr 2 – solist Bernt Lysell.
- Sjostakovitj– symfoni nr 1 i f-moll.
22.30 ca åter till Cityterminalen.
Pris 1 030 kr per person. I priset ingår bussresa, entré och visning i museet,
eftermiddagskaffe, middag och konsertbiljett.
Anmälan senast den 31 mars till Forsbergs buss, tel 018-10 35 50.

27-29 juni
Musik- & kulturresa till Värmland
I resan ingår konserter i Saxå Kammarmusikfestival, föreställning av Selma
Lagerlöfs ”Charlotte Löwensköld” på Västanå Teater, besök på
Rackstadmuseet i Arvika samt på Lars Lerins Konsthall i Sandgrund, Karlstad.
Resor med buss och boende på Grythyttans Gästgivaregård samt
Sahlströmsgården i Utterbyn.
Mer information och kostnad för resan kommer på festivalens hemsida www.saxa.se
Preliminärbokning kan redan nu göras på mailadress: varmlandsresa@saxa.se

Medlemskort 2017
Vi hoppas att föreningens medlemskort har nått våra medlemmar. Vi har haft en del krångel med de
tekniska systemen och postgången vilket medfört att utskicken inte fungerat till fullo.
Har du betalat medlemsavgift för 2017 men inte fått kortet - hör gärna av dig på telefonsvarare
08-20 58 12 eller till vannerna@konserthuset.se
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