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Vänträff  
Grünewaldsalen den 30 maj kl 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kungliga Filharmonikernas chefdirigent 

SAKARI ORAMO 
 

i samtal med 

Peter Eriksson, altviolinist från orkestern 

 
 

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

snarast möjligt och senast den 24 maj. 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. 

 

Efter paus spelar musiker från Filharmonikerna. 

Vänklang 
MAJ 2017 

 www.vanforeningen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Filharmonikernas Vänner 

30 år 
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Jubileumskonsert – 30 år 
Vid Filharmonikernas konsert den  

25 mars firade Kungliga Filharmonikerna 

vänföreningen och uppvaktade med  

30 röda rosor medan orkestern under 

ledning av chefdirigenten Sakari Oramo 

framförde en jubileumsfanfar komponerad 

av orkesterns solotrumpetare Joakim Agnas . 

Vänföreningens ordförande Martin Dworén 

delade ut två stipendier. Orkesterns 

kamratförening tilldelades Vänföreningens 

jubileumsstipendium - 100 000 kronor. 

Stipendium från ”CHs jubileumsdonation” 

50 000 kronor tilldelades orkesterns 

ordförande, altviolinisten Peter Eriksson. Mer 

information på föreningens hemsida 

www.vanforeningen.se  

Samma dag var vår vänförening värd för en konferens med representanter för tio andra orkestrars 

vänföreningar. På programmet bl a erfarenhetsutbyte, jubileumskonserten och visning av konsten i 

Konserthuset. 

Information från Vänföreningens årsmöte 
Föreningen hade årsmöte den 18 april med ca 260 medlemmar närvarande. 

Styrelse för år 2017: 

Martin Dworén (ordförande, omval) Kristina Björnerstedt (nyval), Stefan Bohman (omval), Peter Eriksson 

(orkesterns ordförande), Stefan Forsberg (konserthuschef), Monika Hammar Granberg (omval), Barbro 

Holmberg (nyval), Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin (omval), Margareta Risinggård, Maria Jerkland Åberg 

samt Johan Falk.  

Martin Dworén framförde föreningens tack till de avgående styrelseledamöterna Bo Leander och Ulrika 

Wedelfors samt Ulla Ravell, som varit adjungerad i styrelsen, för insatser de gjort för föreningen. Han 

tackade också Börje Risinggård för arbetet han gjort i valberedningen. 

Kort presentation av de nya styrelseledamöterna: 

- Barbro Holmberg – Socionom. Politisk karriär, senast landshövding i Gävleborgs län. Har varit

ordförande i Gävleorkesterns vänförening.

- Kristina Björnerstedt - Ekonomi- och språkutbildning. Har arbetat med handelsfrågor på utländsk

ambassad i Sverige. Leder nu ett företag som namnger produkter och företag.

Stipendieutdelning 
Stipendierna Årets Filharmoniker 2017 och Stefan Jacobsons pris till Fritz och Wega Jacobsons minne 

kommer att delas ut i samband med konserten den 1 juni.  

Hösten 2017 
Information om höstens aktiviteter - vänträffar, lyssnarcirkel och generalrepetitioner – kommer på 

föreningens hemsida och i nästa nummer av Vänklang som kommer att skickas ut i juni, 

Resor 
En resa till Hamburg och det nya konserthuset Elbphilharmonie planeras till hösten. 

Information och inbjudan kommer att publiceras senare.   

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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