Vänklang
APRIL 2016

Vänträff som inleds med Årsmöte
Grünewaldsalen den 25 april kl. 18.00

Isaac Grünewald - Modernist och människa
Möt en av den moderna svenska konstens stora portalfigurer och förnyare. Han som med sina intima
och fantasifulla målningar fyller väggar och tak i Grünewaldsalen. Han som var en del av Paris kulturliv
i början av 1900 talet men som här hemma mötte hårt motstånd från landets kulturetablissemang. Men
vem var denne konstnär? Möt författaren Per I. Gedin och Antikrundans konstexpert Claes Moser i
samtal om konstnären och människan Isaac Grünewald.

Per I. Gedin

Claes Moser

Per I. Gedins bok kommer att finnas till försäljning.
Efter pausen får vi lyssna till några av våra musiker i Filharmonikerna.
Entréavgiften är som vanligt 100 kr per person och betalas vid ingången (kontant). I pausen serveras
en smörgås. Vin kan köpas för 50 kr per glas. Köp gärna en vinkupong 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 senast 18 april. Om du får förhinder anmäler du på telefon eller epost.

Nästa vänträff
24 maj - ”Min tid på Konserthuset”
Inför sin 90-årsdag samtalar förre konserthuschefen Bengt Olof Engström med Peter Schéle.
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RSPO Orchestra Academy
Sedan januari 2016 finns en ”orkesterakademi” knuten
till Kungliga Filharmonikerna. Den internationella RSPO
Orchestra Academy är en högre akademisk
specialutbildning för unga mycket begåvade musiker.
Under ledning av orkesterns stämledare och
Musikhögskolan i Piteå drillas studenterna individuellt i
kammarmusikspel och i orkesterspel. Av hundratals
sökande valdes 10 musiker ut. Studenterna kommer
från sex länder.
Kommande kammarmusikkonserter med studenter ur
RSPO Orchestra Academy: den 23 mars och 4 maj i
St Matteus kyrka, den 23 april i Konserthusets stora sal
(Kulturnatten) och den 21 maj i Grünewaldsalen.
Vänföreningen stödjer projektet med ett stipendium för utveckling av pedagogisk kompetens hos
orkesterns stämledare.

Grattis!
Årets klassiska GRAMMIS:
Kungliga Filharmonikerna/Oramo/Zinman/Salonen – Anders Hillborg – Sirens
Vänföreningen gratulerar!

Resor
28-30 juni

Musik- & kulturresa till
Selma Lagerlöfs
och Lars Lerins Värmland

Ett samarrangemang med Saxå Kammarmusikfestival, Filharmonikernas Vänner, Wermländska
Sällskapet och Forsbergs Buss.
I resan ingår flera konserter, visning av Carl Jan Granqvist i Måltidens hus, föreställning av Selma
Lagerlöfs” Löwensköldska ringen” i Berättarladan, Västanå Teater i Rottneros, visning av
NWT-koncernens konstsamling från Gustaf Fjaestad till Ragnar Jirlow i Karlstad samt Lars Lerins
Konsthall på Sandgrund. - Vi reser med buss från Cityterminalen och bor på Grythyttans
Gästgivaregård samt Sahlströmsgården i Utterbyn. Mer detaljer, innehåll och kostnad kommer i nästa
Vänklang.
Saxå Kammarmusikfestivals konsertprogram liksom resans övriga program kommer att presenteras
på festivalens hemsida, www.saxa.se. Preliminärbokning kan redan nu göras på mailadress:
varmlandsresa@saxa.se

11-12 juli

Den sjungande dalen

Resa till Hälsingland. Konsert i Voxnabruks kyrka till minne av Jussi Björling.
Pris för filharmonikervänner 3 190 kr. Resans cireron: Niklas Lindblad
Detaljerad information finns på www.favoritresor.se
Anmäl intresse till Favoritresor tel 08-660 18 00 eller info@favoritresor.se
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Kära Vänner
Vi var många som vid den senaste vänträffen med stort
intresse lyssnade till Stefan Bohmans initierade och
spännande presentation av fyra tonsättaröden i det Tredje
riket. Med olika musikexempel, varav många helt okända för de flesta i publiken, fick vi en inblick inte
bara i Carl Orffs, Paul Hindemiths, Anton Weberns och Richard Strauss’ musik och öden, utan också
en bild av hela det kulturella landskapet under nazismens piska. Efter paus bjöd Bengt Forsberg
(piano), Jesper Harrysson (oboe) och Peter Volpert (cello) på levande musik av högsta kvalitet.
Missa inte de två återstående vänträffarna, den 25 april (om Isaac Grünewald) och den 24 maj (med
förre konserthuschefen Bengt Olof Engström)!
Det är ni medlemmar som är Vänföreningen! Vi i styrelsen tar gärna emot förslag och idéer till ämnen
för våra vänträffar och lyssnarcirklar. Och som vanligt vill vi gärna att ni berättar för era vänner om
våra program och talar om varför man bör vara medlem i Vänföreningen. Ju fler vi är desto mer stöd
kan vi ge våra vänner i orkestern!
Lev väl!
Martin Dworén
Ordförande

Dagordning för årsmöte den 25 april
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Mötets sammankallande
3. Val av justerare av årsmötets protokoll
4. Fastställande av dagordningen för mötet
5. Föredragning av årsredovisningen
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av årets resultat
8. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelseordförande
11. Val av övriga styrelseledamöter
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av valberedning
14. Fastställande av årsavgifter för 2017
15. Verksamhetsplan för resten av 2016
16. Övriga, före årsmötet anmälda ärenden
17. Mötets avslutning
Årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar kommer att delas ut
på årsmötet.

En sammanfattning av förvaltningsberättelsen:
Föreningen Filharmonikernas Vänner är en ideell förening som bildades den 22 april 1997 med
ändamål att ”stödja Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm såväl ekonomiskt som
opinionsmässigt”. Det sker i samråd med Stockholms Konserthusstiftelse och Kungliga Filharmoniska
Orkestern som båda är representerade i föreningens styrelse. En viktig del av detta stöd är de
stipendier som föreningen delar ut till medlemmar i orkestern.
Den 31 december 2015 hade föreningen 1 890 medlemmar.
3(4)

Stipendier 2015
Till Årets Filharmoniker 2015 utsågs Anette Wistrand Lavotha, violin II, och Geir Anfinsen, trombon.
De fick vardera 50 000 kronor. ”Stefan Jacobsons pris till Fritz och Wega Jacobsons minne”, 71 000
kronor, tilldelades Patrik Swedrup, violin I. Genom ett anslag från Prins Carl Gustafs stiftelse
utdelades ett ungdomsstipendium på 35 000 kronor till Emily Hultmark, fagott.
Stipendier efter ansökan från filharmoniker
- Orkesterakademien 60 000 kronor för utveckling av pedagogisk kompetens hos orkesterns
stämledare för medverkan i projektet.
- Karl Frisendahl, trombon, och Anders Haag, pukor,10 000 kronor för ny musik för trombon och
slagverk.
- Mats Nilsson, kontrabas, 10 000 kronor för arrangemang för orkesterns träblåssektion.
- Grop Mikael Sjögren, viola, 10 000 kronor för arrangemang som spelats in för KonserthusetPlay.
Den sammanlagda stipendiesumman för år 2015 var 296 000 kronor.
Vänträffar
Föreningens medlemmar har inbjudits till sju vänträffar under året med följande program:
- Program med orkesterns träblåsare, Laura Stephenson, harpa och Kristoffer Öberg, horn
- Stefan Bohman om musik i Sovjetunionen under Stalintiden
- Mikael Weinius i samtal med Tom Sandberg
- Release av en CD-inspelning med Stefan Lindgrens 3:e pianokonsert
- Ragnar Ulfung i samtal med Tom Sandberg
- Martin Fröst i samtal med Mats Engström
- Per Tengstrand – Beethovenafton
Lyssnarcirkel
Föreningen arrangerade tillsammans med Konserthuset föreläsningar i Lyssnarcirkeln. Under tio
kvällar på våren deltog 93 medlemmar och under fem kvällar på hösten 120 medlemmar.
Vårens föreläsningar anknyter till det aktuella konsertutbudet i Konserthuset medan höstens är mera
fria runt ämnet musik.
Föreläsare var Birgitta Huldt, musikjournalist, Måns Tengnér, musikvetare, Tom Sandberg,
musikjournalist, Ulf Norberg, organist, Jens Lemke, fagottist, Alf Hörberg, klarinettist, och Ib Lanzky
Otto, hornist.
Information till medlemmarna
Medlemsbladet Vänklang utkom med sju nummer. Dessutom skickades erbjudanden och information
via e-post till dem som anmält e-postadress.
Vänföreningen deltog i Filharmonins dag och vid DN-konserten på Gärdet. Under Filharmonins dag
tävlade Vänföreningens lag mot orkesterns i musiktävling.
Medlemmarna kunde närvara vid ett flertal generalrepetitioner med orkestern.
Musikresor
Filharmonikervännerna kunde under året delta i flera musikresor.
Bussresor ordnades i mars till Gävle och i september till Falun. Programmen gav en kombination av
musik och konst/kultur. I juni gjordes en resa till Saxå Kammarmusikfestival. I oktober reste en grupp
Filharmonikervänner till den internationella Chopintävlingen i Warszawa.
Styrelse
Styrelsen som under året haft sex sammanträden hade följande sammansättning:
Martin Dworén (ordförande) Astri Andersson, Stefan Bohman, Peter Eriksson (orkesterns ordförande),
Stefan Forsberg (konserthuschef), Monika Hammar Granberg, Bo Leander, Jan Lindman,
Brita Löfgren Lewin, Margareta Risinggård, Tom Sandberg och Ulrika Wedelfors.
Runo Andersson och Ulla Ravell var adjungerade.
Revisorer: Elisabet Raun, Ernst & Young, och Barbro Husberg.
Revisorsuppleanter: Rebecka Hansson, Ernst & Young, och Thomas Murray.
Valberedning för årsmöte 2016: Lotta Bjelkeborn, Johan Falk, Börje Risinggård.

Föreningen
Filharmonikernas vänner
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