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Ni är världens bästa vänner!  

Nu har det gått en hel mänsklig graviditet, 9 månader och vi har inte fått träffas och mötas. Vi saknar er! Vi 

har hört att ni sett oss och även hört oss, men vi då? Vi ser bara mikrofoner, sladdar, stativ och TV-kameror 

och har ingen kontakt med någon mer än med spelande musikerkollegor. Vi sitter dessutom på säkert 

avstånd mellan oss så man inte kan viska till varandra heller.   

Vi vill se er och träffa er! Trots denna situation är vi glada för att vi fortsatt är friska och kan spela 

tillsammans. För orkestern som musikkropp är det helt nödvändigt att vara igång, fast vi inte har publik. Ju 

längre tiden går i denna pandemi, desto mer känner man att 

behovet av upplevelser och andlig stimulans är stort hos oss. Nu vet 

vi att många får musikupplevelser via våra livesändningar och i 

många produktioner har vi mångdubbel publik än vad vi kan erbjuda 

i Konserthuset.    

Men vi musiker saknar er, våra bästa vänner!   

Supporten som ni vänner visar och ger betyder så mycket. Stödet 

som ni genom stipendier och bidrag till utveckling, fortbildning  och 

resor är oerhört uppskattat och välkommet. Att som musiker och 

orkester få denna konkreta uppmuntran gör för oss stor skillnad. 

Tack för det! Vi hoppas att ni alla fortsättningsvis vill vara delaktiga i 

den fina verksamhet som vänföreningen bedriver.  

Vi hoppas nu att vaccinet kommer verka så vi snart får mötas igen. 

Tack för att ni finns och att vi tillsvidare ses med hjälp av kameror 

och sladdar.  

Från oss alla Filharmoniker, en god och härlig jul till Er!  

Peter Eriksson  -  viola,  orkesterns ordförande  
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Stipendieutdelning 

Årets Filharmoniker utses av vänföreningens stipendienämnd med ledamöter från både orkestern och 

vänföreningen. Mottagare ”skall ha gjort särskilda insatser ägnade att främja orkesterns utveckling”  

Nämnden utser även mottagare av ett stipendium ur CH:s jubileumsfond ”till minne av vänföreningens    

30-årsjubileum 2017”. 

Mottagare av stipendierna brukar tillkännages vid en konsert. Överraskade stipendiater får ta emot diplom, 

orkesterns fanfar och publikens applåder. En högtidsstund både för vänföreningen och orkestern.  I år är 

det annorlunda – för vänföreningens stipendieutdelning, utdelning av årets Nobelpris och mycket annat. 

I samband med generalrepetitionen inför Nobelkonserten den 8 december överlämnade Peter Eriksson, 

ledamot från orkestern i stipendienämnden, diplom till 2020 års stipendiater. Vänföreningens ordförande 

Barbro Holmberg gratulerade per telefon. 

Årets Filharmoniker – 50 000 kronor vardera till          Stipendium 50 000 kronor från 

                            CH:s jubileumsdonation till 

            

Michael Streijffert, trumpet         Maria Frankel, kontrabas          Joakim Svenheden, 1:e konsertmästare 

 

 

 

 

 

 

Kära Vänner! 

Det har verkligen varit ett tufft år för oss alla. Oron för Corona, restriktioner och svårigheter att träffa släkt 

och vänner. Till detta ska läggas att Konserthuset är stängt och vi har heller inte kunnat träffas. Vänner 

emellan.   

Orkestern längtar efter oss - sin publik - och vi längtar efter orkestern. Liksom vi längtar efter att 

få återuppta Vänträffarna, lyssnarcirkeln och musikresorna. Men trots Corona har vi delat ut 

stipendier, vi har haft vårt årsmöte och vi har hållit kontakt via Vänklang.   

Nu ser vi fram emot jul. En jul som inte heller den kommer att vara som andra jular. Men sedan 

kommer ett nytt år och med detta kommer vaccinet. Så fort det blir möjligt slår Konserthuset 

upp sina portar igen – och det blir snart hoppas vi – då ses vi igen. Fram till dess kan vi fortsätta 

att njuta av Filharmonikernas fantastiska digitala konserter. Och fram till dess: Ta väl hand om er och var 

försiktiga. Med detta vill vi från styrelsen önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt (bättre) År. 

Barbro Holmberg, ordförande i vänföreningen 
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