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Kära Vänner! 

 

Jag hoppas att ni tar väl hand om er i denna märkliga tid då vi måste vara ytterst försiktiga med sociala 

kontakter för att förhindra smittspridningen. Men jag antar att ni, precis som vi i styrelsen, saknar 

konserterna på Konserthuset och våra Vänträffar.  

   

Om ni har tillgång till internet har ni säkert redan sett på Konserthusets hemsida att alla konserter är 

inställda fram till och med den 30 april, vilket förstås kan förlängas beroende på hur Coronaläget ser ut då. 

Det innebär att vår Vänträff i april ställs in och att även Vänträffen i maj kan komma att ställas in. Det 

betyder i sin tur att Vänföreningens årsmöte, som var planerat till mars, också kan komma att skjutas på 

ända fram till hösten. 

 

Det är förstås tråkigt, men samtidigt är det viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens uppmaning att 

inte vistas för många tillsammans för att undvika att utsätta både oss själva och andra för smittrisk.  

 

Även om vi inte kan gå på konsert eller på våra Vänträffar så finns ett stort musikutbud på internet som jag 

hoppas att många kan ta del av. Läs gärna sid 2 om Konserthusets digitala möjligheter. (Vänklang  finns 

också på https://vanforeningen.se/ med länkar till de digitala förslagen.)  

 

Ta väl hand om er! 

 

Barbro Holmberg 

Ordförande 
 

 

Vänklang 
  APRIL 2020  

 

Foto: Jan Olav Wedin – Nov 2019 
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Digital Beethoven-festival  

https://www.konserthuset.se/om-oss/var-verksamhet/beethoven-digitalt/ 

Konserthusets stora satsning under Beethovens jubileumsår, orkesterfestivalen Ladies versus Beethoven, 

är inställd på grund av coronaviruset. Festivalen skulle ha ägt rum 18–28 mars. För att ändå ge en 

möjlighet att på ett alternativt sätt uppleva festivalprogrammet har Konserthuset skapat en sida med 

utvalda konsertfilmer. 

 

 

En del av filmerna är hämtade ur det egna arkivet på Konserthuset Play – det gäller inspelningar med 

Kungliga Filharmonikerna i symfonierna nr 3, 4, 5, 6 och 7. Andra av filmerna är inspelningar från 

orkesterkollegor världen över, i ett urval från den stora digitala musikvärld som finns tillgänglig på internet. 

 

I en programbok - bläddringsbar PDF på hemsidan - finns texter om Beethovens symfonier och verken av de 

kvinnliga kompositörerna som sammanförs med Beethoven. Texterna är skrivna av Åke Holmquist, vår 

främste Beethoven-kännare. 

Programboken säljs i Konserthusets biljettkontor och kan också beställas på telefon 08-50 66 77 88 samt 

inom kort via länk på https://www.konserthuset.se/. 

 

Samarbete med europeiska konserthus 
https://www.konserthuset.se/om-oss/pressinformation/konserter-p%C3%A5-facebook/ 

 
Konserthuset Stockholm är en del av European Concert Hall Organisation – ECHO – ett nätverk som för 

samman de ledande konserthusen i Europa. I ett nystartat initiativ bjuder vi tillsammans in till en virtuell 

musikresa genom Europa. 

Några av institutionernas egna favoritkonserter visas på Facebook via konserthusen i ECHO-samarbetet; 

det planeras för en film varje kväll kl 20.00.  

Konserthuset Play  

https://www.konserthuset.se/play/konserthusetplay/ 

Konserthuset Play är ditt digitala konserthus. Här hittar du konserter med Kungliga Filharmonikerna, filmer 

för barn och mycket annat. En möjlighet att uppleva musiken när du vill och var du vill. Helt gratis.  

Varje lördag kommer ett ”Helgtips” – ett programsatt urval Play-filmer,  
 

 

 
 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  

 

https://www.konserthuset.se/om-oss/var-verksamhet/beethoven-digitalt/
https://www.konserthuset.se/
https://www.konserthuset.se/om-oss/pressinformation/konserter-p%C3%A5-facebook/
https://www.konserthuset.se/play/konserthusetplay/

