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Trevlig sommar 
önskas alla Filharmonikervänner 

 
I säsongens sista Vänklang vill vi informera om några aktuella frågor samt om höstens program. 
 
I Konserthuset pågår omfattande reparationer och man kan inte använda alla lokaler.  
Vi i Vänföreningen kommer därför under sommaren och en bit in i höst inte att ha ett rum för vårt 
kansli. Kansliet kommer därför att vara stängt 13 juni – 1 september. 

 

Stipendieutdelning 
 
Vid konserten den 1 juni delade Vänföreningen ut utmärkelser till orkestermedlemmar. 
 
Till Årets Filharmoniker 2016 har utsetts  
Catarina Skoog Aquilonius, viola, och  
Jan-Erik Skoglund, fagott. De har båda "utmärkt sig för 
särskilda insatser ägnade att främja orkesterns 
utveckling”. 
 
Stefan Jacobsons pris till Fritz och Wega Jacobsons 
minne tilldelades Olof Flodin, violin II.  
 
En särskild stipendienämnd med representanter från 
Vänföreningen och orkestern har utsett mottagare av 
stipendierna/priset. 
 

          

Vänklang 
JUNI  2016 

 

 
Olof Flodin       Catarina Skoog Aquilonius       Jan-Erik Skoglund 
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      Musikpicknick med traditioner 
      söndag14 augusti 

 
En omistlig tradition för stockholmarna – 
DN-konserten med Kungliga Filharmonikerna på 
Gärdet vid Sjöhistoriska museet. Ta med picknickkorg 
eller köp mat på plats och njut av skön klassisk musik 
och allsång i gröngräset. 
 
Vänföreningen kommer att dela ut ett stipendium med 
stöd från Prins Carl Gustafs stiftelse till en medlem i 
Filharmonikerna. Kom med och dela glädjen. 

 

 
Vänträffar  

 
20 september – ”Strindberg och Beethovengubbarna” – Erik Höök, Strindbergsmuseet 
25 oktober – Susanne Rydén, preses vid Kungliga Musikaliska Akademien 
15 november – program meddelas senare 
 
Inbjudan till höstens första vänträff kommer i nästa Vänklang. 
 
Vi som var med på säsongens sista vänträff med  
Bengt-Olof Engström och Peter Schéle samt musikmedverkan av 
Klas Gagge, Kiyo Wada och Emily Hultmark hade en högtidskväll. 
Antalet anmälningar var så många att vi var tvungna att säga nej 
till flera medlemmar. Tyvärr visade det sig att många (80 personer) 
av de anmälda inte kom till vänträffen. Det var tråkigt för dem som 
stod på väntelistan och det blev en onödig förlust för vår förening. 

 

 
Lyssnarcirkel  
 
3 oktober, 24 oktober, 31 oktober, 14 november, 21 november  
Kl 18.00 -19.30 vid samtliga tillfällen. 

 
Reparationsarbetena i Konserthuset påverkar också Vänföreningens Lyssnarcirkel.  
Höstens träffar kommer därför att vara i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17. 
 
Mer information kommer i nästa Vänklang i slutet av augusti. 
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