www.vanforeningen.se

Medlemsblad nr 7 - 2017

Vänklang
OKTOBER 2017

Vänträff
Grünewaldsalen den 17 oktober kl 18.00

Orfeus Barockensemble
Filharmonikernas egen barockorkester!

Foto: Håkan Larsson

Barockensemblen bildades 2015 och består av musiker ur Kungliga Filharmonikerna som har ett djupt
intresse för barockmusik. Musiken framförs på tidstrogna instrument.
Vad lockar med att spela barockmusik? Skillnaden att spela på barockinstrument jämfört med moderna
instrument? Barockmusikens spelstil?
En helkväll med Orfeus Barockensemble som med ord och ton ger oss en inblick i barockens musik.
Anmäl dig på telefonsvarare 08-20 58 12 eller till vannerna@konserthuset.se snarast möjligt och
senast den 13 oktober. 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.

Nästa vänträff
21 november - program meddelas senare
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Lyssnarcirkel
Det finns platser kvar till höstens lyssnarcirkel med innehållsrika
musikföreläsningar för dig som vill fördjupa dina musikkunskaper.
Kunniga föreläsare lotsar oss in i musikens magiska värld.
Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, T-bana Rådmansgatan.
Obs! Tiden kl 16.00 -17.30.
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

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

Deltagaravgift 650 kr. Anmälan görs till vannerna@konserthuset.se eller
på telefonsvarare 08-20 58 12 senast den 6 oktober.
Betalning till plusgiro 25 45 66-3, bankgiro 5783-7296 eller Swish 123 35 25 920 senast den 6 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
Musik- och konstresa till Gävle den 1 december
Dagen i Gävle inleds på Länsmuseet Gävleborg där vi får kaffe och
smörgås. Därefter följer visning av museets unika konstsamling.
Vi äter middag på Restaurang Gourmet Blå i Gävle Konserthus
Konserthuschefen hälsar oss välkomna. Några styrelsemedlemmar från
symfoniorkesterns vänförening deltar i middagen.
Dagen i Gävle avslutas med en konsert med Gävle symfoniorkester:
Mozarts violinkonsert nr 2 samt Bruckners symfoni nr 3.
Dirigent och solist: Thomas Zehetmair.

Gävle konserthus

Avresa från Cityterminalen kl 12.30. Åter i Stockholm ca kl 23.00
Pris: 980 kr. Anmälan snarast, dock senast den 16 oktober till vår
researrangör Forsbergs, tel 0292-30168 eller e-post till
info@forsbergsbuss.se (skriv Filharmonikernas vänner i ämnesraden).
Ange namn, adress och telefonnummer.
För att genomföra resan krävs minst 30 deltagare.
.
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