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                         Medlemsblad nr 7 2016 

 
 
 

   

 
Vänträff 
Grünewaldsalen den 15 november kl 18.00 

 

“Har ni hört den förskräckliga händelsen?” 
 

Välkomna in i skillingtryckens värld med 
förförelse, sviken kärlek, olyckor, rånmord, 
skeppsbrott, spöken och gengångare! 
 

Skillingtryck har i dagligt tal blivit benämningen på 
en lite äldre, populär, sentimental visa med just 
olycklig kärlek eller ond, bråd död som motiv. 
Men skillingtryck är så mycket mera. Det är 
egentligen en term för en liten trycksak, ett litet 
häfte med vistexter, avsett att säljas i snusbodar, 
på marknader och exercisplatser. Skillingtryckens 
innehåll och utseende har varierat starkt under de 
300 år som de förekom och kan på så vis sägas 
spegla sin tid. Det gäller även melodierna.  
 

 
Visans främste företrädare, Märta Ramsten, kommer att ta oss med i 
skillingtrycksvisor av högst skiftande slag och vi får lyssna till 
inspelningar från olika delar av landet. 
 

Märta Ramsten är docent, musiketnolog och f.d. chef för Svenskt 
Visarkiv. Hennes forskning rör i första hand folkliga musiktraditioner. 
Hon har även medverkat i olika programserier i Sveriges Radio, P2. 
Hon är ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien.   
 
 
 

Efter paus spelar musiker ur Filharmonikerna. 
 
 
Anmäl dig på telefonsvarare 08-20 58 12 eller till 
vannerna@konserthuset.se snarast möjligt och senast den 10 november. Om du får förhinder 
anmäler du det på telefon eller e-post. Entréavgiften är som vanligt 100 kr per person och betalas vid 
ingången. Glöm inte medlemskortet. 
 
Annorlunda Catering kommer att ha öppet för servering i foajén utanför Grünewaldsalen.  
I sortimentet kommer att finns bl a kaffe, te, läsk och juice samt kakor, utökat utbud av 
smörgåsar och nötmixer till försäljning. Du kan göra en förbeställning redan före vänträffens 
början så står allt på reserverad plats när pausen börjar.  
 
Om du önskar ett glas vin i pausen köper du – liksom vid tidigare vänträffar - en vinbiljett för  
50 kr när du betalar avgiften för vänträffen. 

Vänklang 
NOVEMBER 2016 

 

 

 

mailto:vannerna@konserthuset.se
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU-aKtu9zPAhUJiiwKHfzXCgIQjRwIBw&url=http://rorelseretorik.se/2016/08/22/kulturkvall-med-dans-marta-ramsten-la-folia-en-europeisk-melodi-i-svenska-musikmiljoer-studenter-fran-institutionen-for-folkmusik-pa-kmh-spelar-till-dans-pa-alias-teatern/&psig=AFQjCNHxe_RqoUyharmJHIbhCxMGw16EuQ&ust=1476608923393105
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://img.tradera.net/medium/729/226074729_d137230e-b664-4346-9482-256c05def1d9.jpg&imgrefurl=http://www.tradera.com/item/1137/250677605/den-gamla-visboken-skillingtryck-sjomans-och-rallarvisor-m-m-&docid=g0y4nY2XppIR1M&tbnid=7F7ZXgW7K9EaaM:&w=344&h=258&bih=788&biw=1617&ved=0ahUKEwixkpz1vdzPAhVJYpoKHakkBDcQxiAIAg&iact=c&ictx=1
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU-aKtu9zPAhUJiiwKHfzXCgIQjRwIBw&url=http://rorelseretorik.se/2016/08/22/kulturkvall-med-dans-marta-ramsten-la-folia-en-europeisk-melodi-i-svenska-musikmiljoer-studenter-fran-institutionen-for-folkmusik-pa-kmh-spelar-till-dans-pa-alias-teatern/&psig=AFQjCNHxe_RqoUyharmJHIbhCxMGw16EuQ&ust=1476608923393105
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://img.tradera.net/medium/729/226074729_d137230e-b664-4346-9482-256c05def1d9.jpg&imgrefurl=http://www.tradera.com/item/1137/250677605/den-gamla-visboken-skillingtryck-sjomans-och-rallarvisor-m-m-&docid=g0y4nY2XppIR1M&tbnid=7F7ZXgW7K9EaaM:&w=344&h=258&bih=788&biw=1617&ved=0ahUKEwixkpz1vdzPAhVJYpoKHakkBDcQxiAIAg&iact=c&ictx=1
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU-aKtu9zPAhUJiiwKHfzXCgIQjRwIBw&url=http://rorelseretorik.se/2016/08/22/kulturkvall-med-dans-marta-ramsten-la-folia-en-europeisk-melodi-i-svenska-musikmiljoer-studenter-fran-institutionen-for-folkmusik-pa-kmh-spelar-till-dans-pa-alias-teatern/&psig=AFQjCNHxe_RqoUyharmJHIbhCxMGw16EuQ&ust=1476608923393105
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://img.tradera.net/medium/729/226074729_d137230e-b664-4346-9482-256c05def1d9.jpg&imgrefurl=http://www.tradera.com/item/1137/250677605/den-gamla-visboken-skillingtryck-sjomans-och-rallarvisor-m-m-&docid=g0y4nY2XppIR1M&tbnid=7F7ZXgW7K9EaaM:&w=344&h=258&bih=788&biw=1617&ved=0ahUKEwixkpz1vdzPAhVJYpoKHakkBDcQxiAIAg&iact=c&ictx=1
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU-aKtu9zPAhUJiiwKHfzXCgIQjRwIBw&url=http://rorelseretorik.se/2016/08/22/kulturkvall-med-dans-marta-ramsten-la-folia-en-europeisk-melodi-i-svenska-musikmiljoer-studenter-fran-institutionen-for-folkmusik-pa-kmh-spelar-till-dans-pa-alias-teatern/&psig=AFQjCNHxe_RqoUyharmJHIbhCxMGw16EuQ&ust=1476608923393105
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://img.tradera.net/medium/729/226074729_d137230e-b664-4346-9482-256c05def1d9.jpg&imgrefurl=http://www.tradera.com/item/1137/250677605/den-gamla-visboken-skillingtryck-sjomans-och-rallarvisor-m-m-&docid=g0y4nY2XppIR1M&tbnid=7F7ZXgW7K9EaaM:&w=344&h=258&bih=788&biw=1617&ved=0ahUKEwixkpz1vdzPAhVJYpoKHakkBDcQxiAIAg&iact=c&ictx=1


2(2) 

 

Musik vid vänträffen den 25 oktober 
Vid vänträffen den 25 oktober spelade 1:a violinstämman med Sten-Johan Sunding som presentatör. 
Följande framfördes: 
 
Polska efter Timas Hans   Solist Anna Stefánsson 
Gånglåt från Äppelbo 
W Peterson-Berger Preludium 
G P Telemann  Konsert för 4 violinstämmor 
J S Bach  Air 
C A de Bériot  Sats 1 ur Duo g-moll arr S-J Sunding 
H Alfvén  Vallflickans dans -”- 
C Trenet  La Mer  Solist Lola Torrente 
C W Gluck  Allegretto ur baletten Don Juan 
 

Generalrepetitioner och konserttips  
16 november - dirigent och pianosolist András Schiff (konsert 16/11, 17/11) 
18 januari – dirigent Jukka-Pekka Saraste, Jennifer Pike, violinsolist (konsert 18/1) 
22 februari – dirigent och klarinettsolist Martin Fröst (konsert 22/2, 23/2) 
Konsertprogram för resp. repetition/konsert finns i tidningen ”Lyssna” och på www.konserthuset.se 
Generalrepetitionerna börjar normalt kl10.00. Platserna ska vara intagna senast kl 9.45.  
Tidpunkten kan ändras. Ring gärna tel 08-786 02 00 för att höra att repetitionen kommer att äga rum. 
 
20 november – Konsert kl 15 med studenter ur RSPO Academy i Grünewaldsalen. Fri entré  
Filharmonikernas stämledare handleder RSPO -studenterna i kammarmusik- och orkesterspel. 
Vänföreningen stödjer RSPO Academy med stipendier för utveckling av pedagogisk kompetens hos 
stämledarna.   

Årets sista Vänklang  
Denna Vänklang är den sista för 2016. Det är långt kvar till jul- och nyårshelger men vi vill ändå redan 
nu tacka för detta år och blicka framåt mot nästa. 
 
Under 2016 har styrelsearbetet i föreningen förändrats. Runo Andersson har lämnat sitt förtjänstfulla 
uppdrag som ansvarig för vänföreningens kansli. Kansliuppgifterna har fördelats inom styrelsen på 
Johan Falk, kassör och medlemsansvarig, Monika Hammar Granberg, ansvarig för vänträffar och 
lyssnarcirkel samt Margareta Risinggård, sekreterare, klubbmästare och ansvarig för Vänklang.  
 
På grund av Konserthusets omfattande ombyggnadsarbeten har föreningen f n ingen lokal för sitt 
kansli. Vi får ett rum troligen under våren. Vi är tacksamma för att Konserthuset ordnar det för oss. 
 
Under 2017 firar Filharmonikernas vänner 30 år. Som vi tidigare nämnt kommer detta att 
uppmärksammas vid konserten den 25 mars. Då kommer vi att dela ut ett jubileumsstipendium. 
Även vid en vänträff i mars kommer vi att fira de 30 åren. 
 
I mars är Filharmonikernas Vänners styrelse värd för en konferens i 
Konserthuset med andra orkestervänföreningars styrelser. Då välkomnar vi 
kollegor från tio föreningar i Sverige. 
 
Vi gläds åt stor anslutning till våra aktiviteter – vänträffar, lyssnarcirkel och 
resor.  Nu planerar vi för våren. Datum ännu ej klara. Så snart vi har uppgifter 
om datum och lokaler återkommer vi med information. 

 
Många musikhälsningar!  
Styrelsen 

 
PS. Ett medlemskap i Vänföreningen kan vara en uppskattad julklapp! DS. 

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  

 

http://www.konserthuset.se/

