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               Medlemsblad nr 1 - 2019 

 
 

  
   

 
 

Välkommen till ett nytt år med Vänföreningen 

Ett varmt tack för ditt fortsatta engagemang i vår förening. Med ditt förnyade medlemskap visar du din 

uppskattning och ditt stöd för Kungliga Filharmonikerna. För mig betyder medlemskap i Vänföreningen 

gemenskap, musikupplevelser och att jag får ny kunskap om musik. Jag ser medlemskapet som en rejäl 

bonus lagd till det fantastiska musikutbud som Konserthuset har. Jag hoppas att det också kommer att 

betyda det för dig. 

Barbro Holmberg, ordförande i Vänföreningen 

 

 

Vänträff  
Grünewaldsalen den 19 februari kl 18.00  

Clara Schumann 200 år. Kvinna i skuggan av sin man – eller tvärtom. 

 

Hur förena en bejublad pianistkarriär och stora kompositörsambitioner 

med att vara hustru till en genial tonsättare och att sköta ett hushåll 

med 7 barn? Det handlar om djup kärlek, två liv i musik men också om 

kriser och slutligen sinnessjukdom. Dramatiska levnadsöden runt en 

fascinerande kvinna.  

Stefan Bohman, musikvetare och tidigare 

chef för Musikmuseet och 

Strindbergsmuseet berättar med musik 

och bilder om ett exceptionellt kvinnligt 

levnadsöde. 

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

snarast möjligt dock senast den 14 februari.  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 

beställning 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 den senaste vänträffen den 3 december berättade författaren och ordföranden i Emil Sjögren-

sällskapet Anders Edling om Emil Sjögren — den bortglömde tonsättaren. 

Efter paus spelade Semmy Stahlhammer (violin) och Love Derwinger (piano) följande stycken av Emil 

Sjögren: O du enda kära, I Seraljens lustgård, Det komma skall en sorgestund, Lyriskt stycke 1, Lyriskt 

stycke 2 samt Poeme. 

Vänklang 
  JANUARI/FEBRUARI 2019 
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Vänträffar under våren 
 

12 mars  Årsmöte och Schumanns pianokvintett i Ess-dur 

8 april 

28 maj 

 

Lyssnarcirkel  
Den populära föreläsningsserien i musik kommer under våren att hållas i  

Konserthuset, Aulinsalen, vid åtta tillfällen – kl 17.00-18.30: 

Föreläsningarna kommer att ta upp aktuellt inom musik - ofta i anslutning 

till Konserthusets program. 

 

18 februari  Ouvertyrens roll                                  Måns Tengnér, musikvetare            

25 februari      Tonsättaren Ludvig Norman               Tom Sandberg, musikvetare 

4 mars            Möte mellan stråkar och piano           Måns Tengnér, musikvetare 

11 mars          Släktskapet cello och kontrabas           Daniel Holst, cello, Valur Pálsson, kontrabas 

18 mars Tonsättarna E. Andrée och A.Maier-Röntgen   Eva Öhrström författare. musikvetare 

25 mars Ethel Smyth och mässa i D                 Måns Tengnér, musikvetare 

16 april            Musikens former                                  Göran Persson, musikvetare 

13 maj  En symfoniorkester- ett konserthus      Mia Kuritzén-Löwengart, fil doktor historia 
                 

Inga förkunskaper krävs. En föreläsningsserie för dig med musikintresse och nyfikenhet.   

Deltagaravgift 1100 kr.  Anmälan görs till vannerna@konserthuset.se eller på telefonsvarare 08-20 58 12. 

Betalning till plusgiro 25 45 66-3, bankgiro 5783-7296 eller Swish 123 352 59 20 senast den 14 februari. 

 

Generalrepetitioner 
 28 mars     Dirigent Tobias Ringborg. Solister Miah Persson, sopran, Ilya 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.  

 

Resa 
Musik- och konstresa till Norrköping den 16 mars 

Avresa från Cityterminalen kl 08.30. Kaffe och smörgås vid kort paus 

Dagen i Norrköping inleds på Norrköpings Konstmuseum där vi får visning av samlingarna 

Vi äter lunch i Louis de Geer Bistro i Konserthuset. 

Norrköpings symfoniorkester framför Allan Petterssons symfoni nr 12 under ledning av Christian Lindberg: 

Radiokören och Erik Erikssons kammarkör medverkar. 

På hemvägen äter vi en smörgås och dricker ett glas vin. Åter i Stockholm ca kl 19.00 

 

Resans pris: 1 090 kr.  Anmälan snarast, dock senast den 19 februari till vår researrangör Forsbergs,  

tel 0292-30168 eller e-post till info@forsbergsbuss.se  (skriv Filharmonikernas vänner i ämnesraden).  

Ange namn, adress och telefonnummer. För att genomföra resan krävs minst 30 deltagare. 

Medlemsavgift 2019 
Glöm inte att betala medlemsavgift för 2019. 

Avgiften är oförändrad, 250 kr för en person och 350 kr för två personer på samma adress. Betalning till 

plusgiro 25 45 66-3, via bankgiro nr 5783-7296 eller med Swish till nr 123 352 59 20. Medlemskort för 

2019 kommer att skickas snarast efter det vi fått betalning. 

 

 
 

Föreningen  
Filharmonikernas vänner  
KONSERTHUSET STOCKHOLM  

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