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               Medlemsblad nr 8- 2019 

 
 

  
   

 

Vänträff  

Grünewaldsalen den 18 december kl 18 
 

Varmt välkommen till en kväll om 

Messias - den klassiska musikens portalverk 
  

Georg Friedrich Händel är en av musikhistoriens 

mäktigaste gestalter och mest känd för verket 

“Messias”, ett verk som många anser vara det 

förnämsta oratorium som någonsin skrivits.  

 

Om Händel - en tonsättare med nästan femtio operor, orkesterverk och 

oratorier på sin verklista - sägs att han gav publiken 

vad den ville ha - glada och vackra melodier och 

storartad körmusik.  

 

 

Camilla Lundberg - redaktör, författare, musikjournalist 

i DN, Expressen och Sveriges Radio samt fd musikchef 

vid Sveriges Television - ger en kunnig och personlig 

presentation av oratoriet Messias.   

 

 

.     

Efter paus spelar musiker ur Filharmonikerna. 
 
Anmäl dig till vannerna@konserthuset.se eller på telefonsvarare 08-20 58 12 snarast möjligt, dock 

senast den 12 december. 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. Publikhissen vid T-baneuppgången Kungsgatan 41 är öppen – går till alla 

våningar. 

  

Carotte Catering kommer att ha öppet för servering. 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. 

 

Vänträffar våren 2020 
24 februari ”Den revolutionäre Beethoven” – Göran Greider - författare, journalist 

16 mars Vänföreningens årsmöte och musikprogram 

21 april En afton om stråkinstrumentutbildning - Stråklärarförbundet 

19 maj ”Vadstena-Akademien skapar opera för framtiden”– Nils Spangenberg, konstnärlig ledare 

En närmare presentation av varje program kommer som vanligt i samband med inbjudan till respektive vänträff. 
 

Lyssnarcirkel våren 2020 
2, 24, 30 mars, 6,15 april, 4 maj 

 

Vänklang 
  NOVEMBER/DECEMBER 2019  

 

 

 

Georg Friedrich Händel  

1685-1759 

Camilla Lundberg 
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Musik vid förra vänträffen 
Lasse Zilliacus och Bengt Forsberg spelade Preludium i F-dur för liten orkester  

(i arrangemang för 4-händigt piano) av Armas Järnefelt. 

Bengt Forsberg spelade  

JEAN SIBELIUS: a) Granen op 75:5, b) Musette ur skådespelsmusiken till ”Kung Kristian II op.27 

SELIM PALMGREN: a) Vals från Österbotten ur Finsk lyrik op.22, b) ur Finska folkvisor: Aftonsång, c) ur 

Nordisk sommar op.39: Bröllopsmarsch 

ERKKI MELARTIN: a) ur Skizzer op.11: Hösttankar, b) ur Spånor I op.7:1 

SELIM PALMGREN: ur Finska folkvisor: a) Linjalkärran, b) Friarefärden 

ARMAS JÄRNEFELT: Berceuse  

 

Stipendieutdelning 
Vid konserten den 10 oktober delade föreningens ordförande Barbro Holmberg ut 

Stipendium från CH:s donation till minne av föreningens 30-årsjubileium 2017 -   

50 000 kronor – till orkesterns tubaist Karl-Johan Elf. 

 

Generalrepetitioner 
18 mars – Dirigent Sakari Oramo. Konsert 18 mars 

13 maj – Dirigent Karina Canellakis. Konsert 13 maj 

  
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 helt – inte bara ljudlöst - 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 – går till alla våningar. 

Ring gärna 08-786 02 00 repetitionsdagen för att få bekräftat att repetitionen kommer att äga rum. 

 

Resa 
Musik- och kulturresa till Västerås den 28 mars 2020 

Avresa från Cityterminalen kl 10,00.  

Lunch på Djäkneberget. Besök på Länsmuseet, 

Konsert  inkl introduktion i Västerås Konserthus.  

Västerås Sinfonietta - Dirigent: Simon Crawford-Phillips.  

Solist : Anne Sofie von Otter, sopran 

Program:  Dimitrij Sjostakovitj: Marina Tsvetajeva, 6 lieder,  

 Gustav Mahler, sånger med piano 
                  Gustav Mahler/Klaus Simon: Symfoni nr 1 

I pausen serveras Skagensmörgås med kaffe/te 

Åter i Cityterminalen Ca kl 20.10 

 

Resans pris: 1 020 kr.  Anmälan snarast, dock senast den 21 januari till  

Forsbergs, tel 0292-30168 eller e-post till info@forsbergsbuss.se   

Ange namn, adress och telefonnummer.  

För att genomföra resan krävs minst 35 deltagare.  

 
Detta är årets sista Vänklang. Vi i styrelsen ser med glädje tillbaka på det gångna året och gemenskapen i 

vänföreningen och önskar ett gott slut på 2019 med många musikupplevelser. 

 

Välkommen åter till ett nytt verksamhetsår 2020. 

 

 
 

 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  

 

 

 

Karl-Johan Elf 

Västerås konserthus 
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