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                 Medlemsblad nr 3 - 2021  

 

 
  
  
 

 

Vänträff - Grünewaldsalen den 13 december kl 18 

 

Julens musikaliska herdar 

 

 

 

 

 

 

 

Musikvetaren Måns Tengnér kåserar kring olika exempel på hur tonsättare 

genom århundradena har försökt fånga eller spegla karaktären av 

herdarnas pastorala säckpipstoner i julmusik: i allt från medeltiden till John 

Rutter, men kanske med särskilt fokus på Corellis, Händels och Bachs älskade 

julklassiker. 

Efter paus framförs musik av musiker från Filharmonikerna. 

Anmäl dig till vannerna@konserthuset.se eller på telefonsvarare 08-20 58 12 

snarast möjligt, dock senast den 6 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. 

 

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. 

Vaccinationsbevis från den 1 december 

Regeringen har beslutat att vaccinationsbevis kan införas vid sammankomster och offentliga tillställningar 

med fler än 100 personer inomhus från och med den 1 december 2021.  

Observera att du behöver visa ett giltigt vaccinationsbevis och legitimation för Konserthusets publikvärdar i 

samband med insläppet till vänträffen. Mer information finns på www.konserthuset.se 
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Hedersvän  
 

I samband med konserten den 13 november avtackades Peter 

Eriksson som nu lämnar orkestern efter 42 år. Som orkesterns 

ordförande har han också under många år varit en aktiv och 

uppskattad ledamot av Vänföreningens styrelse. Föreningen 

visar sin uppskattning och hyllar Peter genom att utse honom 

till Hedersvän. Ett diplom som bevis överlämnades av vår 

tidigare ordförande Börje Risinggård. 

 

 Ett varmt och uppskattande tack har kommit från Peter: 

”Hedersvän! Jag tar till mig. Är överväldigad och glad. Ett stort 

varmt TACK för allt ni gjort för Orkestern och som ni fortsatt 

gör! ” 

 

Stipendieutdelning 
Vid konserten den 24 november delade vänföreningens ordförande Barbro Holmberg ut stipendier och pris: 

 

Vänföreningens medlemmars stipendier - Årets filharmoniker: 
Erik Stenborg, bastrombon, 50 000 kr  Claudia Bonfiglioli,violin II, 50 000 kr 

    
 
Stefan Jacobsons pris till Fritz och Wega Jacobsons minne för 2020 resp 2021: 
Steven Svensson,viola, 40 000 kr  Helena Valeberg Sunding,  violin I, 40 000 kr 

     
  

Stipendium 2021 från CH:s Jubileumsdonation till minne av vänföreningens 30-årsjubileum:   
Erik Rodell, oboe/engelskt horn, 50 000 kr 

 
         

Vänträffar under våren 2022 
16 februari, 14 mars, 26 april, 24 maj 
  

 God Jul och allt gott för 2022 

 önskar  

 Vänföreningens styrelse 

 

 

Foto: Ulf Birnik 


