
 

 
 
 
 
  

Vänträff 
Grünewaldsalen tisdagen den 23 februari kl. 18.00  
 

Under nazismens piska  
- musikeröden under Tredje riket 

 

Att komponera under den totalitära nazistiska regimen var svårt och ibland farligt. 
Författaren Stefan Bohman berättar om fyra tonsättaröden i det Tredje riket. 
 
 
 
 
 
 
  Medlöparen -  Revoltören -                     Radikalen -                    Legenden - 
  Carl Orff      Paul Hindemith                 Anton Webern                    Richard Strauss 

 

Musiker från Filharmonikerna spelar tillsammans med pianisten Bengt Forsberg musik som har 
anknytning till kvällens tema.             
 
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 16 februari. Om du anmält dig och får förhinder utgår vi från att du anmäler det. 
 

Kommande vänträffar 
 
25 april med årsmöte  
24 maj  
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Vänklang 
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Generalrepetitioner 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. 
 
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 

Framgång för Blåsarkvintetten  
År 2016 har börjat med en framgång för Konserthuset. Kungliga Filharmonikernas 
Blåsarkvintetts inspelning med musik av Poulenc har valts till månadens klassiska 
album av Radio France. En hedrande utmärkelse för Blåsarkvintetten och Bengt 
Forsberg.  Inte minst med tanke på att de är i gott sällskap. Berliner Philharmoniker, 
Nikolaus Harnoncourt, Anne-Sophie Mutter har tidigare fått utmärkelsen. 
Vänföreningen gratulerar!!  
 
Skivan, som är inspelad i Konserthusets Stora sal och utgiven med stöd av 
Filharmonikernas vänner, kommer att säljas vid nästa vänträff. 
 

Rösta på Filharmonikerna 
Framgångarna fortsätter för Kungliga Filharmonikernas Nielsen-inspelningar!  
CD:n med Nielsens symfonier 1 & 3 är nominerad i orkesterkategorin i  
BBC Music Magazine Awards. Vinnarna i de olika kategorierna bestäms av publiken!  
 
Rösta på våra Filharmoniker!  
Alla som röstar deltar i utlottning av skivor. Musikklipp och info plus själva 
omröstningen hittar man här: http://awards.classical-music.com/ 
Omröstningen pågår fram till den 19 februari. 
 

Aktuell resa 
Vinterfest 19 - 21 februari  
Konserter i kyrkor, hembygdsgårdar och flera platser kring Orsa, Mora och Älvdalen. 
Pris för Filharmonikernas vänner 5 990 kr. Ordinarie pris 6 490 kr.Detaljerad information finns på 
www.favoritresor.se Anmäl intresse till FAVORITRESOR tel 08-660 18 00 eller info@favoritresor.se  
 

Medlemsavgift 2016  
Vi tackar alla som betalat medlemsavgiften för 2016 och vi påminner dem som ännu inte har betalat 
att göra det 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. 

E-postadress 
Vi skickar ibland medlemsinformation via e-post. Har vi din aktuella e-postadress?  Om inte - skicka 
den till vannerna@konserthuset.se så att du kan få snabba meddelanden från föreningen och ev 
erbjudanden från Konserthuset. 
                                               

 

   Sid 2 (2)                                     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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