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Wilhelm Stenhammar – en nationaltonsättare?

Wilhelm Stenhammar är utan tvekan en av Sveriges mest betydande tonsättare och var en av sin tids
främsta svenska pianister. Konserthuset firar 150-årjubileet av Stenhammars födelse med en stor festival.
Stefan Bohman, tidigare chef för Musikmuseet, berättar tillsammans med kollegan från Strindbergsmuseet
Erik Höök om den banbrytande kammarmusikern som blev orkestergrundare, dirigent och en
centralgestalt bland tidens författare och kulturpersonligheter.
Vi får också höra om Stenhammars folkbildande konserter och om konflikterna med Verner von
Heidenstam om kantaten Ett folk.
Men: varför har Stenhammar inte slagit igenom internationellt? Och är kompositören av ”Sverige” en
nationaltonsättare?
Efter pausen spelar Martin Sturfält några tidiga pianostycken av Stenhammar.
Martin Sturfält är en återkommande solist tillsammans med såväl svenska som
utländska symfoniorkestrar, dessutom en av Sveriges främsta kännare av
Stenhammars musik.
Anmäl dig till vannerna@konserthuset.se eller på telefonsvarare 08-20 58 12
snarast möjligt, dock senast den 19 oktober. 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. Medlemskorten kommer att skickas ut inom kort.

Martin Sturfält

Carotte kommer att ha öppet för servering. Du kan göra en beställning redan före Vänträffens
början, så står allt på reserverad plats när pausen börjar.
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Äntligen!
Nu har vi alla fått våra vaccindoser och restriktionerna har släppts. Äntligen kan vi gå till konserthuset och
lyssna på vår fantastiska orkester live. Vi har visserligen kunnat hålla kontakten med orkestern under den
här tiden genom de digitala konserterna, vilket vi alla är oerhört tacksamma för. Men det finns ändå inget
som slår levande musik och att få uppleva det med andra.
Så äntligen kan vi ses igen. På konserterna då vi kan småprata i pausen och på våra efterlängtade
vänträffar. Som ni ser börjar vi med en vänträff den 26 oktober i Grünewaldsalen om Wilhelm Stenhammar.
Vi hoppas att också snart komma igång med de uppskattade musikresorna både inom landet och
utomlands och vi återkommer med mer information om detta. Snart ska vi också dela ut stipendier till Årets
Filharmoniker och andra stipendier som bara väntar på att få en mottagare.
Vi har mycket att ta igen. Men det viktiga är att vi nu kan ses igen.
Barbro Holmberg/vänföreningens ordförande

Vi ses i Grünewaldsalen

Foajén

Väggkonst

Kommande vänträff
En kväll med Peter Eriksson – orkesterns tidigare ordförande – 23 november eller 13 december.
Ny ordförande i orkestern är Anders Haag, som spelar slagverk och pukor i Kungliga Filharmonikerna
sedan 2004. Han är nu ledamot i vänföreningens styrelse.

Tre ryska 1800-talskompositörer
Vi inbjuder till två digitala föreläsningar med musikvetaren Måns Tengnér i höst.
Föreläsningar som tar oss in i några av den ryska musikens begåvade tonkonstnärer och dess samtid.
.
22 oktober
Milij Balakirev och Alexander Borodin
19 november

Nikolaj Rimskij-Korsakov

Föreläsningarna kommer att sändas via särskild länk till din e-postadress och vara tillgänglig i en månad
från publiceringsdatum. Mer information kommer med länken.
Om vi inte har din e-postadress meddela gärna på vannerna@konserthuset.se

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

2(2)

