
 

 
 
 
 
  

Vänträff  
Grünewaldsalen måndagen den 25 januari kl 18.00 

 
Rangström om Rangström 
Teaterchefen Ture Rangström om sin farfar tonsättaren Ture Rangström  

 
Ture Rangström  
tonsättare, sångpedagog, musikkritiker och dirigent  
(1884-1947)   
 
Han var som ung fascinerad av Strindberg vilket ledde till tonsättning 
av författarens verk ”Kronbruden” (opera) och ”Fröken Julie” (balett). 
Rangström anses idag som en av landets främsta tonsättare av 
romanser. Han har satt musik till texter bl a av 
Bo Bergman, Hjalmar Gullberg och Karin 

Boye. Rangström skrev fyra symfonier. 

  

Ture Rangström  
dramatiker och chef för Strindbergs Intima Teater 

 
Han kommer att i ord, ton och bild ge oss ett högst personligt porträtt av sin 
farfar och hans dramatiska liv. 
 
Efter pausen får vi lyssna till några av våra vänner i Kungliga Filharmonikerna.              
 
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 senast den 19 januari. Om du anmält dig och får förhinder utgår vi från att du anmäler det. 
 

Generalrepetitioner 2016 
Repetitionerna börjar normalt kl 10.00. Platserna ska vara intagna senast kl. 09.45. 
Tidpunkten kan ändras. Ring gärna tel 08-786 02 00 för att höra att repetitionen kommer att äga rum. 
 
3 februari Dirigent Nikolaj Znaider, solist Ray Chen (konsert 4/2) 
31 mars Dirigent Martin Fröst (konsert 31/3) 
21 april Dirigent Sakari Oramo, solist Jakob Koranyi (konsert 21/4, 23/4) 
 
Konsertprogram för resp repetition/konsert finns i tidningen ”Lyssna” och på www.konserthuset.se  
 
Ingång från Hötorget, dörren närmast rampen. Ta med ditt medlemskort.  
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Lyssnarcirkel våren 2016 
Vår populära föreläsningsserie fortsätter under våren med allt ifrån symfoniska danser till olika 
tonsättarporträtt. Dessutom möte med några av orkesterns instrument. Föreläsningarnas innehåll 
speglar på olika sätt delar av Konserthusets program och hålls av kunniga och inspirerande föreläsare 
i Aulinsalen, Konserthuset, kl 18.00 -19.30 enligt nedan: 

Dag Rubrik   Föreläsare 
19 januari Dvořák och hans samtid  Måns Tengnér, musikvetare 
2 februari Schumann - Dichterliebe  Tom Sandberg, musikjournalist 
15 februari Violinen i centrum  Birgitta Huldt, musikvetare 
7 mars Tonsättaren Anders Eliasson  Tony Lundman, musikredaktör  
4 april Tonsättaren Mendelsohn-Bartholdy Birgitta Huldt, se ovan 
19 april Den nordiska sångskatten  Tom Sandberg, se ovan 
2 maj Symfoniska danser  Måns Tengnér, se ovan 
9 maj Möt instrumenten Harpa och Flöjt Laura Stephenson, harpa  
    Jan Bengtsson, flöjt 
 
Deltagaravgift 1 100 kr för medlemmar i Vänföreningen, 1 350 kr för övriga.  
Anmälan till vannerna@konserthuset.se eller på telefon 08-20 58 12.  
Betalning görs till plusgiro 25 45 66-3 eller bankgiro 5783-7296 senast den 11 januari. 
 

Medlemsavgift 2016  
Välkommen till ett nytt spännande år med Föreningen Filharmonikernas Vänner! 
 
Det är dags att förnya medlemskapet för 2016. Vi bifogar därför inbetalningskort för 2016 med denna 
Vänklang. Du som hellre betalar över internet utan inbetalningskort kan naturligtvis göra det. Betala 
som vanligt till vårt plusgiro 25 45 66-3 eller bankgiro 5783-7296. Medlemsavgiften är oförändrat 250 
kronor för en person och 350 kronor för två personer på samma adress.  

Om du redan har betalat avgiften för 2016 får du ett rosa medlemskort i stället för inbetalningskort. 

Tack för att du visar orkestern din uppskattning genom att vara medlem och stödja Vänföreningen. Det 
ger oss möjlighet att dela ut uppskattade stipendier till våra vänner i orkestern.  
 

Kära Filharmonikervänner!  
Hösten har varit händelserik med god uppslutning på både 
vänträffar och lyssnarcirkel. Och vi har fått många nya 
medlemmar! Styrelsen vill tacka er alla för er medverkan och för 
att ni hjälper oss att värva nya medlemmar! Kanske ett 
medlemskap i vänföreningen rentav kan vara en lämplig julklapp 
att ge bort? 
 
Vi önskar er alla God Jul och Gott Nytt År med många 
musikaliska upplevelser och ser mycket fram emot att ses på 
nyåret. 
 
Martin Dworén 
Ordförande 

Vänföreningen stöder Filharmonikernas Orkesterakademi.  

Studenter i Orkesterakademin söker bostad Se bifogad information 
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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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