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               Medlemsblad nr 7 - 2018 

 
 

  
   

 

Vänträff  

 

Grünewaldsalen den 30 oktober kl 18.00  
 

 

Forellkvintetten - en klassiker! 

 

Upplev en kväll med Franz Schuberts Forellkvintetten.  

 

En gnistrande pärla inspirerad av fritt och klart strömmande vatten. 

     

Ett älskat och ofta spelat musikverk på radion men som tyvärr inte 

framförs så ofta live på våra konsertestrader.   

 

Kvällen inleds med att musikvetaren och 

inspiratören Måns Tengnér speglar en bild 

av Schubert med fokus på “Forellen” som 

kvintetten kallas i musikkretsar. 

 

 

Efter paus spelar vår cellist Hanna Dahlkvist med vänner hela kvintetten. Det är en 

händelse som ser ut som tanke att det är en cellist som bjuder in till den 

avslutande konserten – Forellkvintetten skrevs för en cellist av den unge Schubert. 

 

Vi lovar en unik kväll med Schuberts musik. 

 

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

senast den 25 oktober.  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 
På vänträffen den 1 oktober spelade Stefan Lindgren, piano, Anna Riikonen, flöjt, och Mikael Sjögren, cello, 

följande verk av Claude Debussy: Två arabesker och Clair du Lune för piano, Syrinx för soloflöjt samt Sonat 

för cello och piano. 

 

Kommande vänträff 
3 december 

Vänklang 
OKTOBER 2018 
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Stipendieutdelning 
Vid konserten den 16 september i Grünewaldsalen med Orfeus Barockensemble 

delade vänföreningens ordförande Barbro Holmberg ut ett stipendium till 

Johannes Rostamo, cello – 50 000 kronor ur CH:s Jubileumsdonation  

till minne av vänföreningens 30-årsjubileum 2017. 
 

Lyssnarcirkel – det finns platser kvar! 
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 8 oktober 

Betalning till plusgiro 25 45 66-3, bankgiro 5783-7296 eller Swish 123  35 25 920  

 

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 ska 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 
11-13 april 2019         Musikresa för Filharmonikernas Vänner till Köpenhamn 
 I resans program: 

- Danmarks Radios Konserthus:  Sjostakovitj 15:e symfoni, Britten Violinkonsert  
- Den Konglige Opera:  ”Drot og Marsk” musik Peter Heise  

- Den Sorte Diamant , Kungliga Biblioteket, och Musikmuseet – guidade visningar 

 

Avresa från Arlanda den 11 april kl 09.10 - åter den 13 april kl 18.25 

Pris för resan: 9 650 kr/ person i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg: 1 015 kr 

 

I resans pris ingår; 

Flyg med SAS Arlanda – Kastrup, Köpenhamn t o r 

Två nätter inkl frukost på Hotell Østerport  https://www.hotelosterport.dk/  

En 3-rättersmiddag     

Biljetter till opera och konsert 

Bussresor Kastrup - hotellet t o r samt resor inom Köpenhamn 

Färdledning från Travel2opera 

 

Information och anmälan senast den 5 november till maria@travel2.se   

eller tel 072-0205652 

Detaljer om resan kommer att finnas på www.vanforeningen.se 

 

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  

 

 

 

Den Kongelige Opera 

Danmarks Radios Konserthus 

Johannes Rostamo 
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