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               Medlemsblad nr 1- 2020 

 
 

  
   

 
 

Välkommen till ett nytt år med Vänföreningen 

Jag vill börja med att hälsa alla nya medlemmar varmt välkomna till Filharmonikernas Vänförening.  

Och välkommen till ett nytt år med Vänföreningen till alla er som har förnyat ert medlemskap. Med ert 

engagemang stöder ni vår fantastiska orkester vilket betyder mycket för musikerna och för orkestern som 

helhet. Som medlem får vi också mycket tillbaka från orkestern bland annat genom musikupplevelser på 

våra vänträffar.  

 

Vi ser alla fram emot musikåret 2020 med det gedigna musikutbud som Konserthuset har och våra 

inspirerande vänträffar. 

 

Barbro Holmberg 

Ordförande i Vänföreningen 

 

Vänträff  

Grünewaldsalen den 24 februari kl 18 
 

Den revolutionäre Beethoven  
 

“Det är i symfonierna man hittar den som Beethoven verkligen ville 

vara: en kompositör som skrev partitur för hela samhällen, för en 

tidsanda, en epok. En underbar sak med Ludwig van Beethoven är 

att man fortfarande kan bli riktigt rädd för hans musik. Mozart kan 

inte skrämma någon. Inte heller Bach. Men Beethoven kan det.” 

 

Citat ur en artikel av Göran Greider om Beethoven. 

  

 

 

Välkommen att höra författaren tillika journalisten Göran Greiders 

fördjupning om den store tonsättaren. En tonsättare som står honom varmt 

om hjärtat.     

   

Efter paus spelar Hanna Dahlkvist, cello, Darya Tchaikovsky, piano, 

Beethovens cellosonat nr 3. 

 

 

Anmäl dig till vannerna@konserthuset.se eller på telefonsvarare  

08-20 58 12 snarast möjligt, dock senast den 18 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 – 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. 

Vänklang 
  JANUARI/FEBRUARI 2020  
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Musik vid förra vänträffen 
Christina Larsson Malmberg, sopran, Katarina Bengtsson Dennis, violin, 

Christoffer Öhman, violin, Daniel Holst, cello, Jens-Christoph Lemke, fagott, och 

Peter Lönnerberg, kammarorgel framförde ur Händels Messias: 

I know that my redeemer liveth, Sinfonia/Pifa och Rejoice greatly. 

 

Kommande vänträffar  
16 mars Vänföreningens årsmöte och musikprogram 

21 april En afton om stråkinstrumentutbildning – pedagoger, elever & stipendiater från Svenska 

 Stråklärarförbundet  

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

 

Lyssnarcirkel våren 2020 
En föreläsningsserie för dig som är nyfiken på musikens grunder eller allmänt om musik. Våra föreläsare 

delar med sig av sin stora kunskap i musik. Musik som du kan ta del av i Konserthusets vårprogram. Inga 

förkunskaper krävs. Föreläsningarna hålls i Aulinsalen i Konserthuset vid sex tillfällen kl 17.00-18.30. 

 

Måndag 2 mars  Porträtt av tonsättaren Lars-Erik Larsson   Tom Sandberg, musikjournalist   

Tisdag 24 mars  Om Beethovens stråkkvartetter                 Måns Tengnér, musikvetare 

Måndag 30 mars  Sankta Cecilia- musikens skyddshelgon   Måns Tengnér 

Måndag 6 april   Debussy och havet                                     Måns Tengnér 

Onsdag 15 april  Prokofjev - musik med minnesvärda melodier  Måns Tengnér 

Måndag 4 maj  Pianot - en egen orkester av klanger          Stefan Lindgren,  

  orkesterpianist i  

 Kungl Filharmonikerna 

 

Deltagaravgift 700 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 5920 senast den 24 februari. 

 

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. 

 

Medlemsavgift 2020 
Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2020. Brev med inbetalningskort har skickats ut till alla 

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

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

 
Medlemskort för 2020 kommer att skickas ut efter det vi fått betalning. Det kan dock ta lite tid, eftersom vi 

glädjande nog är en stor förening och vi får in över 1000 betalningar i början av året. Vi hoppas på 

förståelse att det tar tid att registrera alla dessa inbetalningar. 

 
 

 Föreningen  
 Filharmonikernas vänner  
 KONSERTHUSET STOCKHOLM  
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