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Vänträff
Grünewaldsalen den 21 november kl 18.00

Luther och musiken
“Musiken är den bästa läkedom för en bedrövad
människa - genom den blir hjärtat tröstat, upplivat
och uppfriskat”.
Martin Luther

Martin Luther och reformationen satte musiken högre än alla andra konstarter
och vetenskaper och lade en grundsten för den europeiska musikkulturen.
Luthers betonande av musikens bildningsvärde är ännu idag aktuellt.
Musikvetaren och musikinspiratören Måns Tengnér, Kungliga Musikhögskolan,
kommer att belysa Luthers betydelse för musiken.

Foto: Sara Norling

Anmäl dig till vannerna@konserthuset.se eller
på telefonsvarare 08-20 58 12 snarast
möjligt och senast den 15 november. Om du
får förhinder anmäler du det på telefon eller
e-post. Entréavgiften är som vanligt 100 kr
och betalas - kontant eller med Swish - vid
ingången. Glöm inte medlemskortet.

Martin Luther och hans familj - GA Spangenberg

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.

Vänträffar våren 2018
Årets första vänträff kommer att äga rum den 12 februari. Program meddelas senare.
Inbjudan till ytterligare tre träffar kommer under våren.
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Lyssnarcirkel våren 2018
Lyssnarcirkeln kommer att hållas i Konserthuset, Aulinsalen,
vid 8 tillfällen. Första cirkelträffen äger rum den 19 februari.
Preliminära datum för vårens träffar:
19/2, 26/2, 5/3, 19/3, 27/3, 16/4, 7/5, 14/5.
Detaljerat program kommer att presenteras i nästa Vänklang och på
www.vanforeningen.se
Aulinsalen

Generalrepetitioner
25 januari
5 april
26 april

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
Res med Filharmonikernas Vänner till
Vilnius - Baltikums okända pärla - 12-15 april 2018
Musikprogram:
-Vilnius opera: Tjajkovskij – Eugen Onegin.
-Vilnius Congress Hall: Mussorgsky – Songs and dances of death,
Bruckner – Symfoni nr 4
Också på programmet:
-stadsrundtur med svensktalande guide
-utflykt med buss till slottet i Trakai– några mil från Vilnius
Boende på Hotel Congress Avenue****

Slottet i Trakai

Pris 5 710 kr i dubbelrum/enkelrumstillägg 1 225 kr.
Flygskatt tillkommer ca 785 kr
I priset ingår flyg med SAS Arlanda-Vilnius t o r,
boende 3 nätter inkl. frukost, 1 operabiljett, 1 konsertbiljett,
stadsrundtur, 3 luncher, 1 middag och 1 dagsutflykt.

Information och anmälan senast den 20 november till margareta@cetravel.se eller tel 08-441 7190.
Detaljerad information finns på www.vanforeningen.se

Hälsning
Detta är årets sista Vänklang. Vi ser med glädje tillbaka på det
gångna året och gemenskapen i vänföreningen och önskar ett gott
slut på 2017 med många musikupplevelser.
Välkommen åter till ett nytt verksamhetsår.
Styrelsen

Föreningen
Filharmonikernas vänner
STOCKHOLMS KONSERTHUS

Box 7083, 103 87 Stockholm
Tel: 08-205812, e-post: vannerna@konserthuset.se
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