
1(2) 

 

 Medlemsblad nr 5 2017                                         

 
  
  
 

Stipendieutdelning 
 

 

I anslutning till konserten i Konserthuset den 1 juni  

delade Vänföreningen ut stipendierna 

Årets Filharmoniker 2017 till  

Alf Hörberg, klarinett och Jenny Eklund, 1:a violin. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Foto: Jan-Olav Wedin 

 
 

 

Vid samma tillfälle delades Stefan Jacobsons pris 2017 till  

Fritz och Wega Jacobsons minne ut till Mats Nilsson, kontrabas. 

 

Vänföreningens ordförande Martin Dworén överlämnade diplom och orkestern hyllade med fanfarer. 

 

Musik vid förra vänträffen 
Vid vänträffen den 30 maj uppmärksammades föreningens 30-årsjubileum.  

Filharmonikernas chefdirigent Sakari Oramo samtalade med Peter Eriksson, altviolinist i orkestern. 

Orkestern hyllade med en inspelad fanfar specialkomponerad för Vänföreningen av orkesterns 

solotrumpetare Joakim Agnas.  

 

Efter pausen spelade Karl Frisendahl, Thobias Nilsson, Geir Anfinsen, trombon, och Karl-Johan Elf, tuba: 

 Intrada (ur Suite for trombone quartet av Peter Atherton) 

 Down by the Sally Gardens, arr av Lars Karlin 

 Equale no 1 (ur Drei Equale av Beethoven) 

 Nessun Dorma ur Turandot av Puccini i arr av Lars Karlin 

 Liten svit för fyra bleckblåsare av Christer Danielsson 

 

Gärdetkonserten - söndag 13 augusti 
Kungliga Filharmonikernas årliga konsert på Gärdet vid Sjöhistoriska museet 

är en tradition. Ett tillfälle att ta med picknickkorg och njuta av skön klassisk 

musik och allsång i gröngräset. Kungliga Filharmonikerna leds av Anja 

Bihlmaier. Solist är Lisa Ekdahl och Kattis Ahlström är konferencier.  

 

Dagens Nyheter arrangerar konserten i samarbete med Konserthuset. 

 

Vänföreningen kommer att dela ut stipendier. Kom med och dela glädjen! 

Vänklang 
JUNI 2017 

 www.vanforeningen.se 
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Vänträffar 
Under hösten anordnas vänträffar vid tre tillfällen: 

19 september  ”Sibelius ur ett annat hjärta” 

17 oktober  program meddelas senare 

21 november   program meddelas senare 

 

Lyssnarcirkel 
Höstens lyssnarcirkel med innehållsrika föreläsningar om musik och dess väsen kommer att ges vid 

följande tillfällen:   

 9, 23 och 30 oktober samt 13 och 20 november 

 Lokal: Immanuelskyrkan Kungstensgatan 17.  Tid: kl 16.00 -17.30. 

 

Föreläsningarnas rubriker och information om anmälan kommer i Vänklang för augusti/september. 
 

Förtur att köpa biljetter  
Passa på att utnyttja en av dina medlemsförmåner i Vänföreningen och handla biljetter med förtur!  

Medlemmar i Vänföreningen och serieabonnenter kan köpa biljetter redan under torsdagen  

den 24 och fredagen den 25 augusti. Man får köpa två biljetter per konsert och medlem. Glöm inte 

medlemskortet! 

 

Hela säsongsprogrammet 2017/18 finns i senaste Lyssna som kom ut i slutet av maj och på 

www.konserthuset.se. Säsongens stora biljettsläpp för allmänheten äger rum måndagen den 28 augusti. 
tseriekunder har förköp 

Resor 
Den planerade resan till det nya konserthuset Elbphilharmonie i Hamburg är uppskjuten p g a svårigheter 

att få konsertbiljetter. Vi kan däremot erbjuda en resa arrangerad särskilt för Vänföreningen till 

Leipzig den 13-16 oktober 
 

Resan bjuder bland annat på en pianoafton med musik av Prokofiev , Debussy  och Chopin  i konserthuset 

Gewandhaus och Verdis Don Carlos i Leipzigs operahus. 

Vi är väntelistade för biljetter till Brahms Requiem 

framfört av Gewandhaus-orkestern med Herbert 

Blomstedt som dirigent. Vi hoppas kunna inkludera även 

den konserten i programmet.  Detaljer om resan kommer 

att publiceras på www.vanforeningen.se 

 

Pris för resan: 12 625  kr del i delat dubbelrum. 

Enkelrumstillägg 1570 kr 

Anmälan senast den 30 juni till joel@travel2.se eller tel 070-7521957 

 

I resan ingår: flyg Arlanda - Leipzig, t o r, boende 3 nätter inkl frukost, guidad stadsvandring med besök på 

Mendelssohn-Haus och Bachmuseet, konsertbiljett till pianoafton i Gewandhaus, operabiljett till 

Don Carlos samt konsertbiljett till Brahms Requiem, alternativt en gemensam middag ankomstdagen, en 

utflykt till Lützen samt gemensam lunch på söndagen.  

 

Sommarhälsning 
Kära Filharmonikervänner  

Vi i styrelsen vill tacka er alla för ert engagemang och ert deltagande i Vänföreningens aktiviteter under den 

gångna säsongen, Vi önskar er välkomna åter till höstens program och hoppas att ni får en skön sommar 

med många underbara musikupplevelser! 

Martin Dworén/ordförande 

 

 Vänföreningens kansli håller stängt den 19 juni – 20 augusti. 
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