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Nu har vi många, härliga dagar och veckor framför oss med sol, värme och kanske lite uppfriskande 

sommarregn. Men sommar för oss musikälskare betyder inte bara trädgårdsskötsel eller att sitta och njuta 

av ljumma sommarkvällar. Sommar för oss betyder också musikfestivaler och konserter runt om i vårt land 

– festivaltips på sid 2.  

 

Och här i Stockholm har Konserthuset sommaröppet med bland annat gratiskonserter med unga musiker 

och en jubileumsutställning om Birgit Nilsson. I augusti kan vi åter njuta av konserter med Kungliga 

Filharmonikerna, bland annat DN-konserten på Gärdet den 12 augusti med Peter Mattei som solist.   

 

Så även om sommaren kommer att gå fort så kan vi alla se fram emot att ses igen den 1 oktober på 

höstens första Vänträff.   

 

Och till dess, kära Vänner, så önskar vi i styrelsen er alla en riktigt härlig sommar. 

 

Stipendieutdelning 

I anslutning till konserten i Konserthuset den 19 maj delade Vänföreningen ut stipendierna  

Årets Filharmoniker 2018 – 50 000 kronor var - till Daniela Bonfiglioli, 1:a violin och Jan Bengtson, flöjt. 

 

Vid samma tillfälle delades Stefan Jacobsons pris 2018 – 64 000 kronor - till Fritz och Wega Jacobsons 

minne ut till Per Fahlén, 2:a violin. 

Vänföreningens ordförande Barbro Holmberg överlämnade diplom och orkestern hyllade med fanfarer. 

  

 

 

 

Vänklang 
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www.vanforeningen.se 

Daniela Bonfiglioli, 1:a violin 

Årets Filharmoniker 2018 

 

Jan Bengtson, flöjt 

Årets Filharmoniker 2018 

 

  

 
Per Fahlén, 2:a violin 

Mottagare av Stefan Jacobsons pris 2018 till 

Fritz och Wega Jacobsons minne 
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DN-konserten på Gärdet - söndag 12 augusti 
Kungliga Filharmonikernas årliga konsert på Gärdet vid Sjöhistoriska 

museet är en omistlig tradition för stockholmarna. Ett tillfälle att ta med 

picknickkorg eller köpa mat på plats och njuta av skön klassisk musik och 

allsång i gröngräset.  

Årets solist är vår store världsstjärna Peter Mattei.  

Dirigent är Mika Eichenholz och Stefan Forsberg är värd. 

 

Dagens Nyheter arrangerar konserten i samarbete med Konserthuset. 

Vänföreningen kommer att dela ut stipendier. Kom med och dela glädjen! 

 

Förtur att köpa biljetter  
Passa på att utnyttja en av dina medlemsförmåner i Vänföreningen 

och handla biljetter med förtur!  

Medlemmar i Vänföreningen och serieabonnenter kan köpa biljetter 

redan under torsdagen den 23 och fredagen den 24 augusti.  

Man får köpa två biljetter per konsert och medlem till säsongens alla 

konserter. Glöm inte medlemskortet! 

 

Hela säsongsprogrammet 2018/19 finns i senaste Lyssna och på 

www.konserthuset.se. Säsongens stora biljettsläpp för allmänheten 

äger rum måndagen den 27 augusti. 

 

Vänföreningens festivaltips 
 Järna Festival Academy  3-18 juli www.jarnafestivalacademy.com 

       Konstnärliga ledare: Jakob Koranyi, cello och Peter Friis Johansson, piano 

 

 Kammarmusikfestival i Allhelgonakyrkan 16-19 augusti www.kammarmusikens-vanner.se  

”Brahms och hans vänner” – Konstnärlig ledare: Bengt Forsberg, piano    

 

 Aurora Music Festival  24-26 augusti www.auroramusic.se/stockholm-festival-2018/  

       Samarbete mellan Aurora Music, Konserthuset och Kungliga Musikhögskolan  

       20% rabatt på ordinarie biljetter med  AURORA18 som kampanjkod vid bokning på hemsidan. 

 

Datum för vänträffar under hösten 
1 oktober - 30 oktober - 3 december 

 

Resa 
22 september -  En dagstur med buss  till Örebro 

Svenska Kammarorkestern spelar 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. 

 

 
Vänföreningens kansli är stängt juni-augusti. 
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