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                         Medlemsblad nr 3 - 2018 

 
 
  
   

 

Vänträff  
Grünewaldsalen den 23 april kl 18.00 
 

“Utan garderobiär ingen konsär” 
 
En tragikomisk soppa med Danny Gordon, 

kontrabasisten Mats Nilsson, pianisten Oskar 

Lindström och Kungliga Filharmonikernas 

Blåsarkvintett.  

 

En garderobiär intar scenen på Konserthuset och 

presenterar en tigande nobelpristagare,  

En världsdirigent och många fler i en tragikomisk 

soppa. Rockvaktmästaren kryddar sina 

musikaliska betraktelser om livet med sådant 

som i decennier har hängts in i garderoben. 

 

Missa inte tillfället att möta en av Konserthusets 

dolda talanger Danny Gordon som förutom 

manusförfattare också är ståuppare, gitarrist och 

sångare. En person som du mött i olika sammanhang 

i Konserthusets entréer och foajéer.  

Vi utlovar en kväll med härliga musiker och bra musik 

i humoristisk anda  

 
Anmäl dig till vannerna@konserthuset.se eller på telefonsvarare 08-20 58 12 snarast möjligt och  

senast  den 17 april.  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. 

 

Musik vid förra vänträffen 
Vid vänträffen den 20 mars spelade Filharmonikernas trombonstämma 

-Felicity av Raymond Premru 

-Utdrag ur Bela Bartoks Konsert för orkester 
-Två konserttrios av David Uber – Reflection och Midsummer Reverie 

 

Kommande vänträff 
30 maj Birgit Nilsson 100 år – Elisabeth Meyer-Topsøe i samtal med Tom Sandberg. 

 

Generalrepetitioner 
5 april   Dirigent Sakari Oramo, solist Garrick Ohlsson, piano. Konsert 5 april. 

26 april   Dirigent Sakari Oramo, solist Vilde Frang, violin. Konsert 26 och 28 april 
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Information från Vänföreningens årsmöte 
Föreningen hade årsmöte den 20 mars med ca 220 medlemmar närvarande.   

 

Barbro Holmberg valdes till ny ordförande för föreningen. 

 

Övriga medlemmar i styrelsen: 

Stefan Falk Bohman, Johan Falk, Monika Hammar Granberg, Erik Höök, 

Maria Jerkland Åberg, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin, Margareta 

Risinggård, Stefan Forsberg (konserthuschef) samt Peter Eriksson 

(orkesterns ordförande). 

 

Martin Dworén framförde föreningens tack till den avgående 

styrelseledamoten Kristina Björnerstedt för insatser hon gjort för 

föreningen. Han tackade också valberedningen.  

 

Föreningens vice ordförande Jan Lindman tackade den avgående 

ordföranden Martin Dworén för hans insatser under tio år i föreningens 

styrelse varav fem år som ordförande. Jan Lindman överlämnade 

ljusstaken ”Vänskapsknuten” från föreningen.  

 

Kungliga Filharmonikernas tack till Martin Dworén och till vänföreningen 

framfördes av orkesterns ordförande Peter Eriksson som överlämnade 

en bokgåva från orkestern till den avgående ordföranden.  

 

Protokoll från årsmötet, verksamhetsberättelse och årsredovisning för 

2017 finns på www.vanforeningen.se  

                     

  

Resor 
26-28 juni  Musik- och kulturresa till Saxå mm – 

Värmland 

 

En resa för Filharmonikernas vänner med  bl a konserter i Saxå 

Kammarmusikfestival, föreställning  på Västanå Teater – Anna Svärd av 

Selma Lagerlöf – besök på Rackstadsmuseet, Klässbol linneväveri  och 

Lars Lerins Konsthall i Karlstad.  

Boende på Grythyttans Gästgivargård och på hotell i Sunne. 

Hela resans program och kostnad kommer att finnas på www.saxa.se  

   
 
 
22 september  Möt hösten med Mozart i Örebro 

 

På programmet konsert med Svenska kammarorkestern som 

spelar Mozarts symfonier 40 och 41 under ledning av Richard 

Tognetti, besök på Länsmuseet samt presentation av och middag 

på det nya konserthuset.  

Mer information kommer i nästa Vänklang. 
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