
1(2) 

 

                         Medlemsblad nr 4 - 2018 

 
 
  
   

Vänträff  
Grünewaldsalen den 30 maj kl 18.00 
 

Birgit Nilsson 100 år 

 
Vår frejdade världssopran Birgit Nilsson skulle ha fyllt 100 år den  

17 maj.  I samband med detta utkommer biografin  

“ BIRGIT från Västra Karup till Metropolitan”.   

 

Den danska operasångerskan och författaren till boken, Elisabet 

Meyer-Topsøe, blev nära vän till Birgit. Boken visar på nya sidor av 

Birgits konstnärskap och personlighet och ger inblick i vad som 

tidigare inte har skildrats eller framförts. 

 

Hör Elisabet Meyer-Topsøe berätta om detta i samtal med 

journalisten och översättaren Tom Sandberg. De kommer att ge en 

gripande närbild av en stor konstnär varvat med musikillustrationer 

på CD under hela vänträffen.    

 

Boken kommer att finnas till försäljning till ett specialpris.   

OBS! Endast kortbetalning.  
 

 
               

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

senast  den 23 maj.  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 
Kungliga Filharmonikernas Blåsarkvintett spelade följande verk: 

Trois Pièces Brèves (J Ibert), Bagatell nr 1 o 2 (G Ligeti), Tango Jalousie (J Gade), 

Fångarnas kör (G Verdi). Dessutom olika stycken i arrangemang av Danny Gordon.   

Vänklang 
MAJ 2018 

 

 

www.vanforeningen.se 

 
                     Birgit Nilsson                                                     

Foto: KG Kristoffersson/Sjöberg bildbyrå   

 

 
 

Foto Privat/Elisabeth Meyer-Topsø             
Elisabet Meyer- Topsø 

Foto: Anna Antola 

 

Tom Sandberg 

Foto: Anders Foghagen/S 
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Stipendieutdelning 
Stipendierna Årets Filharmoniker 2018 och Stefan Jacobsons pris till Fritz och Wega Jacobsons minne 

kommer att delas ut i samband med konserten lördagen den 19 maj kl 15. 

 

Gratis lunchkonsert /utrymningsövning 

Fredagen den 1 juni kl. 12.00  

Konserthuset ska den dagen göra en fullskalig utrymningsövning där hela 

organisationen övar och testar beredskapen under kontrollerade former. För att 

den skall bli realistisk krävs en stor publik. Därför bjuder Konserthuset 

in Vänföreningen och hoppas på stor anslutning.  

Konserthuset bjuder publiken på kaffe från kl. 11.15.   

  

Kungliga Filharmonikerna spelar under Emil Eliassons ledning:  

 Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 4 B-dur (31 min)  

 Andrea Tarrodi: Liguria (10 min)  

  

Biljetter kommer att delas ut vid Vänträffen den 30 maj. En biljettbokningslänk kommer att sändas till er 

som har e-post för att ni skall kunna boka biljetter online. Viss tillgång till biljetter även i stora entrén på 

konsertdagen. Biljettkontoret, som har en mycket hektisk period fram till sista maj, kommer inte att ha 

möjlighet att hantera dessa biljetter.  

  

Resor 
26-28 juni  Musik- och kulturresa till Värmland 

En resa med konserter i Saxå Kammarmusikfestival, föreställning på Västanå Teater – Anna Svärd av 

Selma Lagerlöf – besök på Rackstadmuseet, Klässbol Linneväveri och Lars Lerins Konsthall i Karlstad. 

Boende på Grythyttans Gästgivaregård och på hotell i Sunne. 

Pris 6 285 kr/enkelrumstillägg 300 kr/natt. Resan görs i samarbete med Forsbergs buss AB 

Anmälan på www.saxa.se där hela resans program kommer att finnas. Anmälan kan också skickas till Peter 

Eriksson, Dalagatan 34, 113 24 Stockholm. 

   
22 september  Möt hösten med Mozart – en dagstur med buss till Örebro 

Svenska Kammarorkestern spelar kl 15  i det nyrenoverade konserthuset Mozarts sista symfonier 

Nr 40 och 41 under ledning av Richard Tognetti. Före konserten tar vi en promenad i Wadköpings 

friluftsmuseum.  Vi kommer att få en visning av konserthuset och äta middag där.  

Pris 950 kronor. Anmälan senast den 17 augusti till Forsbergs buss, info@forsbergsbuss.se, 

 tel 0292-30168 eller 018-103 550.   

 

23-26 november Konsertresa för Filharmonikernas Vänner till Bryssel 

- La Monnaie Symphony Orchestra med Beethovens symfonier Nr 1 och 3 under 

ledning av Alain Altinoglu   

- Galakonsert  och final vid International Music Competition de l’Art. 

I reseprogrammet också bl a besök på Europaparlamentet och en dagstur till Gent. 

Pris för resan 12 875 kr/enkelrumstillägg 1 575 kr inkl frukostbuffé. 

Resa med SAS Stockholm – Bryssel t o r. Boende på Hotel Metropol. 

Anmälan senast den 25 maj till Joel Rapi, joel@travel2.se eller tel 08-33 30 22 

Detaljerad information finns på www.vanföreningen.se  

 

Ny dataskyddsförordning 
EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018.  Förordningen ska stärka skyddet 

för den enskildes personuppgifter. I Vänföreningen har vi ett medlemsregister där namn, adress och  

e-postadress - om du meddelat den - registreras. Det är en förutsättning för att vi ska kunna nå 

medlemmarna med utskick av medlemsbladet Vänklang och annan information. 

 

Medlemsregistret hanteras av två av föreningens styrelsemedlemmar. Vi lämnar aldrig ut, förmedlar eller 

säljer uppgifter ur registret.  Vi lagrar inte personnummer eller andra uppgifter om våra medlemmar. Våra 

utskick sköts av oss själva och Konserthusets personal. Om en medlem går ur föreningen raderas namn 

och kontaktuppgifter, 

Föreningen  
Filharmonikernas vänner 
STOCKHOLMS KONSERTHUS  

Box 7083, 103 87 Stockholm  
Tel: 08-205812, e-post: vannerna@konserthuset.se  
Ansvarig utgivare: Barbro Holmberg 
ISSN-nr : 2000-4400  
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