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Vänträff
Grünewaldsalen den 8 april kl 18
En kväll i sällskap med Johan Helmich Roman.
Författaren Ernst Brunner levandegör tonsättaren och människan Johan Helmich Roman (1694-1758)
och hans samtid i den första historiska biografin “ Likt ett skeleton”. En tid som var den mest omvälvande i
Sveriges historia. Tonsättaren var Sveriges ende store aktör på 1700-talets europeiska musikscener. Sju år
gammal visades han fram vid hovet som musikaliskt underbarn. Efter sin död föll han i glömska.
Lyssna på Ernst Brunner när han porträtterar den svenska musikens fader, hans liv och musik.
”Likt ett skeleton” kommer att finnas till försäljning före vänträffen och i pausen.

Ernst Brunner
Foto: Caroline Andersson

Johan Helmich Roman
(bildens äkthet är inte säkerställd)

Efter pausen spelar musiker från Filharmonikerna.
Anmäl dig till vannerna@konserthuset.se eller på telefonsvarare 08-20 58 12 snarast möjligt dock
senast den 3 april. Om du får förhinder anmäler du det på telefon eller e-post. Entréavgiften är som vanligt
100 kr och betalas – kontant eller med Swish – i Grünewaldsalens foajé. Glöm inte medlemskortet, som
ska som ska uppvisas vid entrén.
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.

Kommande vänträff
28 maj

Kulturjournalisten Ellinor Skagegård porträtterar Fanny Mendelssohn Hensel
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Information från Vänföreningens årsmöte
Föreningen hade årsmöte den 12 mars med ca 280 medlemmar
närvarande.
Barbro Holmberg omvaldes till ordförande i föreningen.
Övriga medlemmar i styrelsen:
Stefan Bohman Falk, Johan Falk, Monika Hammar Granberg, Erik Höök,
Maria Jerkland Åberg, Rune Larsson (nyval), Brita Löfgren Lewin,
Margareta Risinggård, Stefan Forsberg (konserthuschef) samt
Peter Eriksson (orkesterns ordförande).
Barbro Holmberg avtackade föreningens vice ordförande Jan Lindman för
hans uppskattade insatser under nio år i föreningens styrelse och
överlämnade blommor.

Jan Lindman Barbro Holmberg Rune Larsson
Foto: Maria Jerkland Åberg

Rune Larsson är ny ledamot i styrelsen. Han har arbetat många år med
finansförvaltning och stiftelsefrågor och har ett stort musikintresse.
Protokoll från årsmötet finns på www.vanforeningen.se

Musik vid förra vänträffen
Efter årsmötet framfördes Robert Schumanns pianokvintett i Ess-dur
av tidigare Filharmonikerna Per-Erik Olsson, violin, Britten Wallfors
Svenson, violin, Kersti Åberg Westfelt, viola, kollegan från Hovkapellet
Lennart Sköld, cello, samt Maria Kihlgren, piano.
Foto: Johan Falk

Generalrepetitioner
28 mars
25 april

Dirigent Tobias Ringborg. Solister Miah Persson, sopran, Ilya Gringolts, violin. Konsert 28 mars
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. Glöm inte
att stänga av mobiltelefonen under hela repetitionen.
Medlemskortet ska uppvisas vid entrén. Ingång och utgång från Hötorget, porten närmast rampen.
Publikhissen vid T-baneuppgången Kungsgatan 41 är också öppen. Ring gärna 08-786 02 00
repetitionsdagen för att få bekräftat att repetitionen kommer att äga rum.

Klingande Akademi i Konserthuset
Kungliga Musikaliska Akademien i samarbete med Konserthuset bjuder in:
- 23 april kl 18 - Wilhelm Stenhammar - rörlighet, behärskning och poetisk precision
Magnus Haglund, författare, Sofie Asplund, sopran, och Martin Sturfält medverkar.
Fri entré

Musikfrågetävling
Inbjudan till medlemmarna i Filharmonikernas Vänner till Radiosymfonikernas och Radiokörens
Vänförenings musikfrågetävling ”Kontrapunkt” - med levande musik.
Måndagen den 15 april kl 17.30 -20.00 i Studio 2 i Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20.
Entré 100 kr betalas vid entrén – kontant eller Swish.
Anmälan senast måndag den 8 april till ptrehorning@gmail.com eller till
Pär Trehörning, Rålambsvägen 52, 11256 Stockholm. Begränsat antal platser.
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