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Vänträff
Grünewaldsalen den 19 september kl 18.00

Sibelius ur ett annat hjärta
Hör Jean Sibelius femte symfoni i Joakim Agnas arrangemang för trumpet, stråkkvartett och jazztrio.
Med tillstånd från familjen Sibelius har Joakim Agnas, solotrumpetare i
Kungliga Filharmonikerna, gjort en nydaning av Sibelius femte symfoni
till ett mästerstycke i en helt ny klangvärld.
En unik kväll kring denna symfoni med Joakim Agnas, som tillsammans
med stråkkvartett och jazztrion Agnas Cous kommer att framföra detta
verk och berätta om dess bakgrund.
Vi firar med denna kväll Finland 100 år.

Finland 100 år

Foto: Mats Lundqvist

Anmäl dig på telefonsvarare 08-20 58 12 eller till vannerna@konserthuset.se snarast möjligt och
senast den 15 september. 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. 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 en vinbiljett för 50 kr när du betalar avgiften för vänträffen.

Kommande vänträffar
17 oktober
program meddelas senare
21 november program meddelas senare
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Lyssnarcirkel
Höstens lyssnarcirkel med innehållsrika musikföreläsningar för dig som vill fördjupa dina musikkunskaper.
Kunniga föreläsare lotsar in oss i musikens magiska värld.
9 oktober
23 oktober
30 oktober
13 november
20 november

Igor Stravinsky - 1900-talsmusikens stora ikon
Från wienklassicism till romantik
Tondikten “Sålunda talade Zarathustra”
Bo Linde - tonsättaren som retade gallfeber på avantgardet
Om Max Bruch – att vara romantiker i skuggan av Brahms

Göran Persson, musikvetare
Måns Tengnér, musikvetare
Måns Tengnér
Göran Persson
Måns Tengnér

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, T-bana Rådmansgatan.
Obs! Tiden kl 16.00 -17.30
Deltagaravgift 650 kr. Anmälan görs till vannerna@konserthuset.se eller
på telefonsvarare 08-20 58 12 senast den 19 september.
Betalning till plusgiro 25 45 66-3, bankgiro 5783-7296 eller Swish 123 35 25 920 senast den 2 oktober.

Generalrepetitioner
11 oktober
25 januari
5 april
26 april

Dirigent Sakari Oramo, solist Kirill Gerstein, piano. Stravinskyfestival 12 och 14 oktober.
Dirigent Sakari Oramo, solist Igor Levit, piano. Konsert 25 och 27 januari.
Dirigent Sakari Oramo, solist Garrick Ohlsson, piano. Konsert 5 april.
Dirigent Sakari Oramo, solist Vilde Frang, violin. Konsert 26 och 28 april.

Konsertprogram för repetitionen/konserten finns i tidningen ”Lyssna” och på www.konserthuset.se
Generalrepetitionerna börjar normalt kl 10.00 och platserna skall vara intagna senast kl 9.45.
Medlemskortet ska uppvisas vid entrén. Ingång och utgång från Hötorget, porten närmast rampen.
Publikhissen vid t-baneuppgången Kungsgatan 41 är också öppen. Ring 08-786 02 00 repetitionsdagen
för att få bekräftat att repetitionen kommer att äga rum.

Resor
Dagsresa till Gävle den 1 december
Vi får en guidning av den fina konstsamlingen på Gävleborgs länsmuseum.
Därefter äter vi middag med Gävle Symfoniorkesters Vänner.
Dagen i Gävle avslutas i Gävle Konserthus med Mozarts violinkonsert nr 2,
dirigent och solist Thomas Zehetmair, och Bruckners symfoni nr 3.
Information om pris, tider och var man ska anmäla sig kommer i nästa
Vänklang och på vår hemsida www.vanforeningen.se

Stipendium utdelat vid Gärdeskonserten
Vid DN-konserten på Gärdet den 13 augusti med Kungliga
Filharmonikerna delade föreningens ordförande Martin Dworén ut ett
stipendium från Prins Carl Gustafs stiftelse till Matts Arnberg, violin 2.
Matts Arnberg började som vikarie i Kungliga Filharmonikerna 1984 och
är fast anställd sedan 1987. Sedan flera år undervisar han i folkmusik,
ensemblespel och violin vid musikskolan Lilla Akademien. Han är också
Riksspelman.
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