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SEPTEMBER 2016

Vänträff
Grünewaldsalen den 20 september kl 18.00
Beethovenafton hos Strindberg
Strindbergs tid i Blå tornet (1908-1912) var fylld av musik. Han ordnade
regelbundna musikaftnar i hemmet. Gästerna kallades skämtsamt för
”Beethovengubbarna”. Strindbergs bror Axel spelade piano. Ibland spelade
även violinisten Tor Aulin.
Tyngdpunkten i repertoaren var Beethovens Appassionata,
Månskenssonaten och Stormen som Strindberg kallade Spöksonaten.
Symfonierna spelades i pianoarrangemang.
Strindbergs tro på musikens makt att påverka människan finns i bl a
romanerna Ensam och Inferno liksom i dramerna Till Damaskus och Brott och brott.
Missa inte tillfället att höra mer om dessa musikmöten i Blå tornet genom Erik Höök, 1:e intendent och
biträdande museichef vid Strindbergsmuseet. Han har skrivit böcker och artiklar inom litteratur och
musik, med inriktning på Strindberg och hans tid. I våras utkom hans bok Vänner och fiender som
handlar om människor runt Strindberg.
Efter paus spelar musiker ur Filharmonikerna.
Entréavgiften är som vanligt 100 kr per person och betalas vid ingången. Glöm inte medlemskortet.
Anmäl dig på telefonsvarare 08-20 58 12 eller till vannerna@konserthuset.se snarast möjligt och
senast den 16 september. Om du får förhinder anmäler du det på telefon eller e-post.
Obs! Vi kan inte bjuda på förtäring i pausen på grund av reparationsarbete i Konserthuset.
Vi hoppas på förståelse för detta.

Kommande vänträffar
25 oktober - Susanne Rydén, preses vid Kungliga Musikaliska Akademien.
15 november - Märta Ramsten, musikolog och visforskare.

Stipendieutdelning
Vid DN- konserten den 14 augusti delade Vänföreningens ordförande ut ett
stipendium på 35 000 kr från Prins Carl Gustafs Stiftelse till
Hanna Dahlkvist, violoncell – medlem i Filharmonikerna sedan 2015.
En särskild stipendienämnd med representanter från Vänföreningen och
orkestern utser mottagare av stipendier och pris.
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Lyssnarcirkel hösten 2016
Vi fortsätter vår populära föreläsningsserie om musik under hösten. Ett
utmärkt tillfälle att fördjupa sina musikkunskaper. Du får höra kunniga och
inspirerande föreläsare. Inga förkunskaper krävs. Föreläsningarna
kommer att hållas i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, T-bana
Rådmansgatan kl. 18.00 - 19.30. Detta p g a renovering i Konserthuset.
3 oktober
24 oktober
31 oktober
14 november
21 november

Hector Berlioz - musiken, människan, tiden
Viola - möte med det kända okända instrumentet
Tjajkovskij och hans samtid
Karl-Birger Blomdahl - centralgestalt i svenskt musikliv
Shakespeare och musiken

Gunnar Bucht, tonsättare
Peter Eriksson, viola
Måns Tengnér, musikvetare
Christina Tobeck, musikolog
Måns Tengnér, musikvetare

Deltagaravgift 650 kr för medlemmar i Vänföreningen. Övriga 850 kr
Anmälan görs till vannerna@konserthuset.se eller på vår telefonsvarare 08-20 58 12.
Betalning till plusgiro 25 45 66-3 eller bankgiro 5783-7296 senast den 26 september.

Generalrepetitioner hösten 2016
Repetitionerna börjar normalt kl. 10.00. Platserna ska vara intagna senast kl. 09.45.
Ingång från Hötorget, dörren närmast rampen. Ta med ditt medlemskort.
Tidpunkten kan ändras. Ring gärna tel 08-786 02 00 för att höra att repetitionen kommer att äga rum.
5 oktober
Dirigent Rafael Payare, solist Alisa Weilerstein, cello (konsert 5/10, 6/10)
12 oktober
Dirigent Simone Young, solist Hanna-Elisabeth Müller, sopran (konsert 12/10)
16 november Dirigent och pianosolist András Schiff (konsert 16/11, 17/11)
Konsertprogram för resp. repetition/konsert finns i tidningen ”Lyssna” och på www.konserthuset.se

Resor för Filharmonikernas Vänner
13-16 oktober 2016 - Vilnius - Baltikums okända pärla
Vilnius opera: Massenet – Manon.
National Philharmonic Hall: Brahms - Tragisk ouvertyr och Symfoni nr 4 samt Bruch - Konsert för två
pianon och orkester.

Studiebesök på Litauens musik- och teaterakademi i centrala Vilnius.
Pris 6 995 kr i dubbelrum/ enkelrumstillägg 2 675 kr.
I priset ingår flyg Arlanda-Vilnius t o r. boende 3 nätter inkl frukost, konsert- och operabiljetter,
stadsrundtur, 2 luncher, 2 middagar, 1 kvällsförtäring, dagsutflykt till Trokai slott.
Information och anmälan senast den 15 september - Central Europe Travel tel 08-441 7190.
3 december 2016 - Dagsutflykt till Norrköping
Bussresa från Cityterminalen. Dagen inleds med ett besök på Arbetets museum.
Konsert i De Geerhallen dirigent Eun Sun Kim
Grieg Pianokonsert - solist Christian Ihle Hadland, Bruckner Symfoni nr 3
I priset 1 040 kr ingår bussresa, inträde till museet, lunch, konsertbiljett, smörgås o vin på hemvägen
Anmälan senast den 15 oktober till Forsbergs buss, tel 018-10 35 50.
12-16 mars 2017 - Beethovenfestivalen i Barcelona. Presentatör Stefan Bohman
Två konserter med Beethovensymfonier – Nr 5, 6 och 9 med Gustavo Dudamel som dirigent.
Pris 12 250 kr i dubbelrum/enkelrumstillägg 1 995 kr
I priset ingår flyg Arlanda - Barcelona t o r, boende 4 nätter inkl frukost, guidade stadsvandringar med
besök på Picassomuseet samt Fundació Joan Miró, guidad tur i Paulau de la Musica – ” världens
vackraste konsertsal”-, en gemensam middag samt halvdagsutflykt till Penedés med vinprovning och
lunch på en vingård.
Information och anmälan senast 20 september - Travel2, tel 08-33 30 22, joel@travel2.se.
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