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                 Medlemsblad nr 4 - 2022  

 

 
 
  
  
 

 

Vänträff - Grünewaldsalen den 24 maj kl 18 

VIOLA VOILÀ! 

Med Viola närmast hjärtat, en kärleksrelation under ett helt yrkesliv. 

En helkväll med Filharmonikernas violastämma – 

och Peter Eriksson som kåserar kring Violan. 

 

              
 

 

 

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

senast den 21 maj.  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. 

Vänklang 
MAJ 2022  

 

Vicki Powell.  

Pascal Siffert 

Grop Mikael Sjögren 

Vidar Andersson Meilink 

Lauriane Dahlkvist 

Nadine Jurdzinski 

Catarina Skoog Aquilonius 

Arne Stenlund 

Camilla Svarfvar 

Steven Svensson 

Christopher Öhman 
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Musik vid förra vänträffen 
Gabriel Cornet, violin 1, Emma de Frumerie, violin 2, Nadine Jurdzinski, viola och  

Josep Castanyer Alonso, cello spelade  

Joseph Martin Kraus Streichquartett in C-Dur VB 186, “Frühlingsquartett“ 

 

Generalrepetitioner 
18 maj  Stéphane Denève, dirigent, Clara-Jumi Kang , violin 

Musik av Arthur Honegger, Karol Szymanowski, E Rautavaara, Ottorino Respighi. Konserter18 och 19 maj 
2 juni – Thomas Dausgaard, dirigent, Roland Pöntinen, piano 

Musik av Sergej Prokofjev och Carl Nielsen. Konserter den 2 och 4 juni  

 

OBS! Generalrepetitionen den 12 juni är inställd 

 

Konsertprogram för repetitioner/konserter finns i tidningen ”Lyssna” och på www.konserthuset.se 

Generalrepetitionen börjar normalt kl 10.00 och platserna ska vara intagna senast kl 9.45. Publikvärdarna 

ger instruktioner om var det är möjligt att sitta under genrepet. 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. Ring 08-786 02 00 repetitionsdagen 

för att få bekräftat att repetitionen kommer att äga rum. 

 

 

Sommarhälsning  
Även om värmen i skrivande stund inte riktigt har infunnit sig så känner vi alla att sommaren nalkas. Vi kan 

se fram emot en härlig sommar med sol och värme och förhoppningsvis många musikfestivaler och 

konserter. 

En sommartradition sedan decennier kommer också att återupptas efter två pandemiår, Filharmonikerna i 

det gröna. Den 14 augusti går det av stapeln. Då kan man njuta av klassisk musik tillsammans med 

tiotusentals andra i den svenska sensommaren. Men innan dess ses vi den 24 maj på vårens sista 

vänträff.  

Kära Vänner, vi i styrelsen önskar er alla en riktigt härlig sommar. 

Barbro Holmberg 

ordförande 

 

 

 

  
 
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  

 

http://www.konserthuset.se/

