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Vänträff  
Grünewaldsalen den 24 maj kl. 18.00 

 

”Min tid på Konserthuset”  

Inför sin 90-årsdag samtalar tidigare konserthuschefen 
Bengt Olof Engström med Peter Schéle. 

     
                 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

När Bengt Olof Engström tillträdde som chef för Konserthuset 1976 var hans främsta mål att öppna 
dörrarna för nya genrer och lyssnare. Konserthuset skulle bli ett mångsidigt och levande Musikens hus 
mitt i musiklivet - med Filharmonikerna i centrum. Och nog blev det ett levande hus.     
 
I en intervju i KonsertNytt 1986 gav han följande svar på fråga om orkesterinstitutioner som historiska 
dinosaurier; ”Inom vilken annan konstart kan man så dramatiskt och konstfullt ställa samman sådant 
som skapats under skilda tider? I en enda enhet, ett enda program?!  Orkestern är det mest lysande 
klangliga medium som hittills utvecklats för musikskapande och för musikupplevelse.”    
 
Missa inte chansen att höra Bengt Olof Engström i samtal med sin forne redaktör Peter Schéle.  
Det kommer att bli ett fyrverkeri av minnen och äventyr från Konserthuset.    
  
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. 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 18 maj. Om du får förhinder anmäler du det på telefon eller epost. 

Vänklang 
MAJ  2016 
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Information från föreningens årsmöte 
Föreningen hade årsmöte den 25 april med 380 medlemmar närvarande.   
 
Styrelse för år 2016: 
Martin Dworén (ordförande) Stefan Bohman, Peter Eriksson (orkesterns ordförande), Stefan Forsberg 
(konserthuschef), Monika Hammar Granberg, Bo Leander, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin, 
Margareta Risinggård, Ulrika Wedelfors, Maria Åberg Jerkland (nyval) och Johan Falk (nyval). 
Till styrelsen adjungeras Ulla Ravell. Runo Andersson adjungeras fram till 1 juli. 
 
Ordföranden tackade de avgående ledamöterna Astri Andersson och Tom Sandberg för de 
förtjänstfulla insatser de gjort för föreningen. 
 
Ett varmt tack framfördes också till Runo Andersson som under många år med stort engagemang 
ansvarat för föreningens kansli. När Runo vid halvårsskiftet lämnar sitt uppdrag kommer arbetet på 
kansliet att fördelas inom styrelsen.  
 

Stipendieutdelning 
Stipendiet Årets Filharmoniker 2016 och Stefan Jacobsons pris till Fritz och Wega Jacobsons minne 
kommer att delas ut i samband med konserten den 1 juni. En extra guldkant för våra musiker är att 
konserten lockar många filharmonikervänner. Det ger oss också möjlighet att värva fler medlemmar. 
 

Hösten 2016  
Vänträffar  – preliminära datum  
20 september 
25 oktober 
15 november 
 
 

Filharmonikerna vann! 
I en tidigare Vänklang fick vi veta hur vi skulle kunna rösta på vår orkester i en tävling. 
 
Det gav resultat! Nu vet vi att Kungliga Filharmonikernas och Sakari Oramos CD med 
Carl Nielsens Symfoni nr 1 och 3 har tilldelats BBC Music Magazine Award 2016 för 
bästa orkesterinspelning.  
 
Vänföreningen gratulerar till ännu en välförtjänt framgång. 
 

Resor 
28-30 juni   Musik- och kulturresa till Värmland 
 
I resan ingår bl a konserter i Saxå kammarmusikfestival, föreställning vid 
Västanå Teater i Rottneros, Sunne, och besök i Lars Lerins Konsthall i 
Karlstad. Boende på Grythyttans Gästgivaregård och Sahlströmsgården. 
Pris 5 945 kr per person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 300 kr per natt. 
 
Saxå Kammarmusikfestivals konsertprogram liksom övriga program kommer att presenteras på 
festivalens hemsida, www.saxa.se. Bokning kan göras på mailadress: varmlandsresa@saxa.se eller 
på tel 0722-110 776. Sista anmälningsdag den 3 juni. 
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