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Vänträff med Per Tengstrand
Grünewaldsalen tisdagen den 24 november kl 18.00

Konversationer vid klaveret
Världspianisten Per Tengstrand kommer att i ord och ton ta oss med på resa med några av
Ludwig van Beethovens pianosonater. Du kommer att få en musikalisk resa genom stormar och
passioner, lycka och avsked.
Missa inte tillfället att möta en inspirerande pianist i samspel med den store tonsättaren Beethoven.
Entréavgiften är som vanligt 100 kr per person och betalas vid ingången (kontant).
I pausen serveras en smörgås och vin kan köpas för 50 kr per glas. Köp gärna vinkupong direkt vid
ankomsten så går det smidigare i pausen. Ha gärna jämna pengar och glöm inte medlemskortet.
Anmäl dig på telefon 08-20 58 12 (telefonsvarare finns) eller till vannerna@konserthuset.se snarast
möjligt och absolut senast den 17 november. Om du anmält dig och får förhinder utgår vi från att du
anmäler det.

Kommande vänträffar
25 januari
23 februari
25 april med årsmöte
24 maj
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Lyssnarcirkel våren 2016
Vår populära föreläsningsserie fortsätter under våren med åtta
tillfällen med allt ifrån symfoniska danser till olika tonsättarporträtt.
Dessutom möten med några av orkesterns instrument.
Föreläsningarnas innehåll speglar på olika sätt delar av
Konserthusets program och hålls av kunniga och inspirerande
föreläsare i Konserthuset, Aulinsalen, kl 18.00 -19.30.
Information om föreläsningarna kommer i Vänklang för december.

Aktuella resor
30 januari 2016

Resa till Örebro

Avresa från Cityterminalen kl 08.30.
I Örebro får vi en guidad visning av slottet.
Lunch serveras i det nyrenoverade konserthuset.
Konsert med Svenska Kammarorkestern:
- A Dvorak - Serenad för blåsare samt Romans op 11
- A Berg - Stycken ur Lyrisk svit
- W A Mozart - Symfoni nr 38, Pragsymfonin
Före konserten inbjuds till en konsertintroduktion.
På hemvägen stannar vi vid Taxinge slott och äter en
räksmörgås med ett glas vin.
Åter i Stockholm ca 20.30.
Pris: 1 040 kr. Priset inkluderar bussresa t o r Stockholm Örebro, visning av slottet, lunch, konsertbiljett och räksmörgås
med vin.
Anmälan snarast dock senast den 18 november till vår researrangör Forsbergs, tel 018-10 35 50,
eller e-post till info@forsbergsbuss.se . Ange namn, adress och telefonnummer i anmälan.
För att genomföra resan krävs minst 25 deltagare.

19 - 21 februari 2016

Vinterfest

Konserter i kyrkor, hembygdsgårdar och flera platser kring Orsa, Mora och Älvdalen.
Detaljerad information publiceras inom kort på www.favoritresor.se
Anmäl intresse till FAVORITRESOR tel 08-660 18 00 eller info@favoritresor.se

18 - 21 mars 2016

Resa till Prag - fulltecknad

Järfälla symfoniorkester söker nya medlemmar
Spelar du eller någon i din närhet ett instrument och vill utveckla ditt musicerande tillsammans med
oss så hör gärna av dig. Just nu söker orkestern särskilt cello, viola, oboe och valthorn men om du
spelar något annat instrument är du naturligtvis också välkommen att höra av dig. På vår hemsida
www.jarfallasymfoni.org hittar du kontaktuppgifter och information om orkestern och vår repertoar.

Föreningen
Filharmonikernas vänner
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