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Fyrtioett år som filharmoniker
“Det har varit en ynnest att få musicera med eliten av landets instrumentalister i Kungliga
Filharmonikerna”
konstaterar Wille Sundling om sitt musikerliv.
Att få möta dirigenter i världsklass och berömda solister
på instrument och sång. Solister som Birgit Nilsson,
violinisterna Oistrakh och Menuhin, pianisten Rubinstein,
dirigenterna Kubelik och Klemperer och många fler.
Violinisten och tidigare stämledaren Wille Sundling
samtalar med musikkunnige Nils Göran Olve om de
händelserika åren (1962-2003) i orkestern. För övrigt var
Nils Görans far, violinisten Nils Olve, musikerkollega med
Wille i orkestern.
Nils Göran Olve

Det kommer att bli en kväll full av orkesterminnen!
Efter pausen spelar musiker från Filharmonikerna.
Stipendíet ur ”CH:s Jubileumsdonation till minne av vänföreningens 30årsjubileum 2017” kommer att delas ut vid vänträffen.

Wille Sundling
Foto Bernt Karlsson Länstidningen

Anmäl dig till vänträffen på vannerna@konserthuset.se eller på telefonsvarare 08-20 58 12 snarast möjligt,
dock senast den 20 november. Om du får förhinder anmäler du det på telefon eller e-post. Entréavgiften är
som vanligt 100 kr och betalas kontant eller med Swish 123 352 59 20 i Grünewaldsalens foajé.
Glöm inte medlemskortet, som du visar vid entrén.
Carotte kommer att ha öppet för servering. Du kan göra en beställning före vänträffens början, så står allt
på reserverad plats när pausen börjar.

MUSIK VID FÖRRA VÄNTRÄFFEN
Vid vänträffen ”Kontrabasen intar scenen” framfördes följande musik
Mats Nilsson: Tango Buffa
Mats Nilsson: Maklins Weddingmarch
Per-Erik Moraeus: Koppången, arr: Mats Nilsson
Giovanni Bottesini: Elegia, arr: M.Frankel, Å.Normell, U.M.Ryman
Mats Nilsson: Preludium
W A Mozart: delar av Haffnersymfonin samt Divertimento D-dur i arr av Mats Nilsson
Ulla M Rymans novell "En onsdagskväll på jobbet" finns att läsa i Divan 1-2 2021.
Vill du läsa mer av Ulla Ryman: https://www.opulens.se/
1(2)

GENERALREPETITIONER
24 november kl 10-13. Baldur Brönnimann dirigent.
Andrew Watts, countertenor, Joakim Agnas, trumpet, Stockholms gosskör
Musik av Olga Neuwirth. Konsert den 24 november /tonsättarfestival
16 februari kl 10-13. Dirigent Tabita Berglund
Musik av Dobrinka Tabakova, Carl Maria von Weber, Franz Schubert, Ludvig Irgens-Jensen
Konserter 16 och 18 februari.
Konsertprogram för repetitioner/konserter finns i tidningen ”Lyssna” och på www.konserthuset.se
Platserna ska vara intagna senast 15 minuter före repetitionen. Publikvärdarna ger instruktioner om var
det är möjligt att sitta. Glöm inte att stänga av mobiltelefonen helt – inte bara ljudlöst.
Medlemskortet uppvisas vid entrén. Ingång och utgång från Hötorget, porten närmast rampen.
Publikhissen till T-baneuppgången Kungsgatan 41 är också öppen. Ring tel 08-786 02 00 repetitionsdagen
för att få bekräftat att repetitionen kommer att äga rum.

VÄNTRÄFFAR UNDER VÅREN 2023
20 februari
23 mars
24 april
24 maj

Cellisten Klas Gagge om tonsättaren Amanda Maier Röntgen
Årsmöte med efterföljande musik
(program meddelas senare)
Vadstena-Akademien – opera och kammarmusik

”Nu är den stolta vår utsprungen, den vår de svaga kalla höst”. Orden är inte mina, de är Erik Axel
Karlfeldts. De säger att hösten ger glädje och förhoppningar. Glädje för färger och friskhet ute, värme och
gemenskap inne. Vårt Konserthus ger färger och friskhet genom musiken, vår vänförening ger värme och
gemenskap.
Men hösten ger också ett sedan, en föraning om ett nytt år, om nya upplevelser och insikter. Det vill vi
fortsätta att ge dig som medlem i Vänföreningen. Behöver jag säga hur viktig du är för att vi skall kunna ge
våra Filharmoniker vårt stöd och visa dem vår uppskattning.
Välkommen till en ny vår!
Barbro Holmberg
ordförande
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