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               Medlemsblad nr 4 - 2019 

 
 

  
   

 
 

Vänträff  

Grünewaldsalen den 28 maj kl 18 

 

Underbarnet Fanny Mendelssohn Henzel 
 

Syskonen Fanny och Felix Mendelssohn växte upp i det tidiga 1800-talets 

Preussen som musikaliska underbarn och varandras bästa vänner. Brodern 

Felix blev en de största kompositörerna i Europa.    

 

Systern Fanny kom att skriva, trots den tidens motstånd, cirka 500 verk och 

anses idag som 1800-talets viktigaste kvinnliga tonsättare. Musik som nu 

synliggjorts 150 år efter att den skapades. Det är en berättelse om ovanligt 

stark kärlek mellan två syskon som varken kunde skapa eller leva utan 

varandra.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellinor Skagegård, kulturjournalist, föreläser om ett kvinnligt musikskapande som i sinom tid kom upp i 

ljuset. Hennes nyutkomna bok om Fanny Hensel Mendelssohn kommer att finnas till försäljning. 

                                
Efter pausen spelas musik av Fanny Mendelssohn Henzel. 

 

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

senast den 24 maj.  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 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. 

 
 

 

 

 

Vänklang 
  MAJ 2019  

 

Fanny Mendelssohn Henzel 

Ellinor Skagegård  
Foto: Robert Agius 
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Musik vid förra vänträffen 
Vid vänträffen i april spelade Peter Eriksson, violin, och Karin Petersdotter, viola, fyra duetter av  

Johan Helmich Roman. Johannes Rostamo, cello, spelade Solosvit nr 1 av Johan Sebastian Bach. 

 

Utdelning av stipendier 
Vid samma vänträff tilldelades Ingvar Magnell ett personligt stipendium som erkänsla 

för hans mångåriga insatser för att främja den klassiska musiken. 

Ingvar driver skivbutiken med klassisk musik i Konserthusets huvudentré - en sann 

kulturgärning. Förslag om denna utmärkelse hade lämnats till styrelsen av en tidigare 

filharmoniker och hans hustru – båda medlemmar i föreningen. 

                     

Stipendierna Årets Filharmoniker 2019 och Stefan Jacobsons pris till Fritz och Wega 

Jacobsons minne kommer att delas ut i samband med konserten lördagen  

den 25 maj kl 15. 

 

 

 

Resa 
24-25 augusti          Musik- och kulturresa för Filharmonikernas Vänner till Leksand 
  

I resans program: 

 

- Hugo Alfvéngården:  Guidning och konsert med musiker från 

Dalasinfoniettan  
- Jobs handtryck:  guidad visning  

- Hildasholm: guidad visning  

- Visthusboden Stora Skedvi: visning och lunch 

 

Avresa från Cityterminalen 24/8 kl 09.15  

- åter den 25/8  kl 18.15 

Pris för resan: 2 610 kr /person i delat dubbelrum. 

Enkelrumstillägg: 300 kr 

 

I resans pris ingår; 

 

Bussresa med Forsbergs buss Stockholm – Leksand t o r 

1 natt inkl frukost på First Hotell Gyllene Hornet i Tällberg  

1 middag, 2 luncher, 2 fm/em kaffe  

Biljetter till konsert och inträden enligt programmet 

 

Anmälan senast den 3 juni till Forsbergs buss , tel 0292-30168 eller e-

post till info@forsbergsbuss.se   

Ange namn, adress och telefonnummer.  

 

För att genomföra resan krävs minst 35 deltagare 

 

 

 

 

 

 
 

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  

 
Hugo Alfvéngården 

(ägs av Kungl Musikaliska Akademien) 
 

 

 

Jobs handtryck - Leksand 
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