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               Medlemsblad nr 6 - 2018 

 
 

  
   

 

Vänträff  
Grünewaldsalen den 1 oktober kl 18.00 
 

Rebellen, traditionalisten, modernisten.                                                                                                                                                                                  

Tonsättaren Claude Debussy - 100 år       
En tonsättare som med sitt mästerskap har förändrat musikhistorien på ett 

revolutionerande sätt. Ett inflytande som sträckte sig långt utöver den 

moderna konstmusikens gränser. Musik som blev inspiration för jazz, 

filmmusik, pop. Om musik har Debussy uttryckt följande  "Det finns ingen 

teori. Du behöver bara lyssna. Njutningen är lagen" Men är det så? Debussy 

blev motsagd.  

 

Nu får du tillfälle att höra mer om denne rebelliske och nydanande 

tonsättare!  

 

 

 

Stefan Bohman, musikvetare och tidigare chef 

för Musikmuseet och Strindbergsmuseet, talar 

om Claude Debussy, hans musik och frågan om 

det räcker med att bara lyssna, om njutningen är 

den enda lagen. 

 

Föredraget varvas med musikframföranden av musiker ur orkestern. 

 

 

 

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

senast  den 25 september.  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. 

 

Kommande vänträffar 
30 oktober 

3 december 

 

 

 
Får du ingen e-post från vänföreningen? 

Det kan bero på att din mailbox är full eller på att du har bytt e-postadress utan att meddela oss.  

Rensa mailboxen för att göra plats eller meddela din nya e-postadress till vannerna@konserthuset.se 
 

Vänklang 
SEPTEMBER 2018 
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Stipendieutdelning 
Vid årets DN-konsert på Gärdet den 12 augusti med Kungl Filharmonikerna delade vänföreningens 

ordförande Barbro Holmberg ut kungliga stipendier - 25 000 kr vardera - ur Prins Carl Gustafs Stiftelse till 

tre av orkesterns musiker - Anna Riikonen - flöjt, huvudansvar piccolaflöjt, Bengt Paulsson - trumpet,  

alternerande stämledare och Bo-Gustaf Thorell – violin 1. 

. 

Lyssnarcirkel 
Musikintresserad och nyfiken att lära mer? Då är detta en föreläsningsserie för dig. Kunniga föreläsare tar 

oss in i musikens mysterium. Inga förkunskaper krävs.  

   

  8  oktober Tonsättaren Karol Szymanowski    Måns Tengnér, musikvetare 

22  oktober  Rekviem - inte bara sorgemusik    Måns Tengnér 

29  oktober  Tonarter och tolvtonsteknik  Göran Persson, musikvetare 

19  november  Det romantiska i musiken  Måns Tengnér 

26  november  Baltisk musik under hundra år   Måns Tengnér 

 

 
 

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, T-bana Rådmansgatan.  

Obs! Tiden kl 16.00 -17.30 

 
Deltagaravgift 650 kr. Anmälan görs till vannerna@konserthuset.se eller  

på telefonsvarare 08-20 58 12 senast den 30 september 

Betalning till plusgiro 25 45 66-3, bankgiro 5783-7296 eller  

Swish 123  35 25 920 senast den 2 oktober. 

 

 

Generalrepetitioner 
24 oktober Dirigent Rafael Payare, solist Cornelia Beskow, sopran. Konserter 24 och 25 oktober 

28 november   Dirigent Stanislav Kochanovsky, solist Amalie Stalheim, cello. Konserter 28 och 29 nov 

 28 mars Dirigent Tobias Ringborg, solister Miah Persson, sopran och Ilja Gringolts, violin 

  Konsert 28 mars 

25 april   Dirigent Edward Gardner, solist Alexander Gavrylyuk piano. Konserter 25 och 27 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.  
 

Föreningen  
Filharmonikernas vänner  
KONSERTHUSET STOCKHOLM  

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

 
Bo-Gustaf Thorell Anna Riikonen 

 
Bengt Paulsson 

Foto:  

Hans Fridén 

 

Barbro Holmberg  
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