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Vänklang
JANUARI 2018

Vänträff
Grünewaldsalen den 12 februari kl 18.00
Kungl Musikhögskolans dolda pärla –
EDSBERGS MUSIKINSTITUT
På Edsbergs slott i Sollentuna får studenter, som är
särskilt duktiga på stråkinstrument och piano, från
Sverige och andra länder en mycket kvalificerad
utbildning. Pianisten Mats Widlund, professor vid Kungl
Musikhögskolan, är den som ansvarar för utbildningen
med tonvikt på kammarmusik.
I denna inspirerande miljö möter studenterna
framstående pedagoger som själva är verksamma
musiker och de främsta inom sitt område. Alla som
kommer in här har potential att bli riktigt bra.

Edsbergs slott

Missa inte denna unika kväll med Mats Widlund, som tillsammans
med några Edsbergsstudenter kommer att på ett inspirerande sätt visa upp sin
musikinstitution!
Anmäl dig till vannerna@konserthuset.se eller på telefonsvarare 08-20 58 12
snarast möjligt senast den 5 februari. 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.
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.
Mats Widlund

Kommande vänträffar
20 mars
23 april
30 maj

Musik vid förra vänträffen
Vid vänträffen den 21 november spelade cellisten Hanna Dahlkvist Solosvit nr 3 i C-dur av J S Bach.
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Lyssnarcirkel våren 2018
En föreläsningsserie som syftar till att förhöja nöjet att lyssna till musik
och öka förståelsen för musikens väsen. Kunniga föreläsare kommer att
lotsa oss in i musikens underbara värld.
Inga förkunskaper krävs utan endast nyfikenhet och intresse för musik.
Föreläsarna är musikvetare/musikjournalister med djup kunskap i musik.
Serien är endast för medlemmar i Vänföreningen

Aulinsalen

Aulinsalen

Plats: Aulinsalen i Konserthuset. Tid: 18.00 -19.30
19 februari
26 februari
5 mars
19 mars
27 mars
16 april
7 maj
14 maj

Louise Farrenc och 1800-talets franska kammarmusik
Universalgeniet Ferruccio Busoni
Arnold Schönberg – omstridd pionjär
Haydn – tvungen att vara originell
Leonard Bernstein - ett porträtt
Mozart - musikens Shakespeare
Manskören – en ”institution” med anor
Om att tonsätta poesi

Föreläsare
Måns Tengnér
Tom Sandberg
Göran Persson
Måns Tengnér
Måns Tengnér
Måns Tengnér
Tom Sandberg
Kjell Perder o Måns Tengnér

Deltagaravgift 1100 kr. Anmälan görs till vannerna@konserthuset.se
eller på telefonsvarare 08-20 58 12.
Betalning till plusgiro 25 45 66-3, bankgiro 5783-7296 eller Swish 123 352 59 20 senast den 31 januari.

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
En gastronomisk musikresa till Växjö den 16-17 februari med bl a
- konsert i kulturhuset Palladium med kammarorkestern Musica Vitae:
Schumanns cellokonsert och Vivaldis dubbelkonsert för två celli samt musik av Britta Byström o Tjajkovskij.
Solister: cellisterna Torleif Thedéen och Daniel Tengberg.
-kulinarisk måltid på PM & Vänner – en restaurang med en stjärna i Guide Michelin
Pris i delat dubbelrum inkl frukost på PM & Vänner Hotell 4 860 kr. Enkelrumstillägg 495 kr.
I priset ingår resa med buss t o r Stockholm - Växjö, konsertbiljett, guidad tur på Utvandrarnas hus i Växjö,
guidad tur på Eksjö museum, middag med vinpaket och kvällssupé på PM & Vänner, färdkost i bussen på
väg till Växjö samt lunch i Eksjö på vägen hem.
Anmälan till joel@travel2.se el tel 070-752 1957 fr o m den 9 januari – senast den 17 januari. Detaljerad
information skickas till medlemmar som lämnat e-postadress. Finns också på www.vanforeningen.se

Medlemsavgift 2018
Information om medlemsavgift har nyligen gått ut till alla medlemmar med e-post eller vanlig post.
Medlemskort för 2018 kommer att skickas snarast efter det vi fått betalning.

Föreningen
Filharmonikernas vänner
STOCKHOLMS KONSERTHUS

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