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Vänträff
Grünewaldsalen den 24 september kl 18
Antonio Vivaldi - musikens mästerarkitekt
Den välkände radioprofilen och barocknörden
Vassilis Bolonassos återupplivar hos oss sitt
populära P2-program “Alltid på en söndag” med
presentation av Ärkemusikern , Harmoniernas
general, Melodiernas exekutive direktör -senbarockens mest betydande tonsättare Vivaldi.
En tonsättare vars musikgärning inte nog kan belysas.

Foto: Sarah Tehranian

Vi får också höra musik av Vivaldi framförd av barockmusikerna JensChristoph Lemke, fagott, Jesper Harryson, oboe, Kerstin Frödin, blockflöjt
och oboe, Mayami Kamata, cembalo.

Varmt välkomna till en kväll med Vivaldis musik!
Anmäl dig till vannerna@konserthuset.se eller på telefonsvarare 08-20 58 12 snarast möjligt, dock
senast den 19 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 – i Grünewaldsalens foajé. Glöm inte medlemskortet,
som ska uppvisas vid entrén.
Carotte Catering - vår nya mat- & dryckesleverantör - 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.

Utdelning av stipendium
Vid årets DN-konsert på Gärdet den 11 augusti med
Kungl Filharmonikerna delade vänföreningens
ordförande Barbro Holmberg ut
Det kungliga stipendiet ur Prins Carl Gustafs Stiftelse –
25 000 kronor - till Tomas Gertonsson, kontrabas i
Filharmonikerna.

Foto: Ulla Ravell
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Lyssnarcirkel hösten 2019
Välkommen till vår populära föreläsningsserie om musik. Fem föreläsningar med
varierat innehåll från barock till nutid. En kunskap som ger en extra dimension av
upplevelsen av musik. Kunniga och inspirerande föreläsare lotsar oss igenom
musikhistorien.
Föreläsningarna ges i Konserthuset, Hötorget,
Aulinsalen– kl 17.00 – 18.30, veckodag varierar.
Anmälan görs till vannerna@konserthuset.se eller på telefonsvarare 08-20 58 12
senast den 23 september. Deltagaravgift 650 kr.
Betalning till plusgiro 25 45 66-3, bankgiro 5783-7296 eller
Swish 123 35 25 920.
1 oktober
Tisdag

Albert Roussel 150 år
- impressionist, nyklassicist och mycket mer

Måns Tengnér - musikvetare

21 oktober
Måndag

Bach och hans fyra begåvade söner

Vassilis Bolonassos - musikredaktör

30 oktober
Onsdag

Mahlers Uppståndelsesymfoni och tiden
kring uruppförandet 1895

Måns Tengnér

6 november
Onsdag

Bortglömda barocktonsättare

Vassilis Bolonassos

11 november Musikens element
Måndag
- melodi, rytm och harmoni

Aulinsalen

Göran Persson - musikvetare

Anmälan görs till vannerna@konserthuset.se eller på telefonsvarare 08-20 58 12 senast 23 september.
Deltagaravgift 650 kr.
Betalning till plusgiro 25 45 66-3, bankgiro 5783-7296 eller Swish 123 35 25 920.

Generalrepetitioner i höst
25 september Dirigent & pianosolist András Schiff. Konserter 25 och 26 september
16 oktober
Dirigent Sakari Oramo, solist Alina Pogostkina, violin. Konserter 16 och 17 oktober
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.

Kommande vänträffar
22 oktober och 18 december
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