
 

   

Vänföreningsbrev augusti 2018  

Kära musikvänner  

  

Efter en sommar, som kommer att gå till historien som den varmaste på många år, närmar sig nu 

hösten. Saxå kammarmusikfestival lever kvar i minnet som en av sommarens främsta 

höjdpunkter!  

  

Vid Vänföreningens årsmöte under lördagen valdes hela styrelsen om. Styrelsen ser därför 

fortfarande ut så här: Marie-Louise Nauclér ordf., Ann-Mari Appelberg v. ordf., Helena 

Vermcrantz sekr., Gunnar Wändell v. sekr., Agneta Hertzberg Karlsson kassör samt Carl Jan 

Granqvist, Peter Eriksson, Birgitta Skålberg och Gunilla Forsgren. Vi tackar våra medlemmar 

för förtroendet att få leda föreningen i ytterligare ett år!  

  

Vi har planerat två spännande vänaktiviteter under hösten. 

Den 9 september besöker vi Stockholms Konserthus och den 17 november Konserthuset i 

Västerås.  

  

Välkomna till Stockholm söndag 9 september: Ingmar Bergman-tema  

Program: 

- Samling kl. 12.30 vid Scenkonstmuseet, Sibyllegatan 2. Där visas utställningen Bergman – 

lögn och sanning, som ger en unik inblick i Ingmar Bergmans liv och arbete på scen och 

bakom kameran. Den bjuder på en kronologisk vandring genom tidsperioder och teman i 

Ingmar Bergmans över 60 år långa konstnärskap. (För mer info se www.scenkonstmuseet.se) 

- Kl. 14 intar vi en lätt lunch på Bistro Kavalleriet, under samma tak som scenkonstmuseet, 

varefter vi promenerar till Konserthuset och förställningen Bergman och musiken i 

Grünewaldsalen kl. 16-18. 

 

I den här föreställningen visar journalisten Marie Nyreröd, som var nära vän till Bergman, 

avsnitt ur några av filmerna och berättar om musiken. Vi får sedan höra samma stycken 

framförda av några av Sveriges främsta musiker. Bland mycket annat blir det Robert Schumanns 

Pianokvintett i Ess-dur från Fanny och Alexander, Chopins a-mollpreludium ur Höstsonaten och 

variation 25 ur Bachs Goldbergvariationer från Tystnaden med Ingrid Thulin.  

Medverkande: Stenhammar Quartet, Roland Pöntinen piano, Marie Nyreröd Journalist 
Kostnader: Museet:140: -. Konserthuset 195: -. Lunchen betalas på plats. 

Om scenkonstmuseet kan ordna en guidning står vänföreningen för den kostnaden. 

Anmälan till Ann-Mari Appelberg, helst via mail: am.appelberg@gmail.com eller mobil: 073- 

980 17 48. Vi har 20 biljetter till Konserthuset – först till kvarn gäller. Anmäl gärna i vilka delar 

du vill delta! 

mailto:am.appelberg@gmail.com


 

Västerås Konserthus lördag 17 november kl. 16.00:  

”Kungliga Hovkapellet med Våroffer och operaarior”  
  
Vi samlas kl. 11.30 utanför Domkyrkan om vädret tillåter annars i vapenhuset. 

Musiklivet i Västerås domkyrka har en lång och stolt tradition alltsedan biskop Johannes 

Rudbeckius epok 1619–1646. 

 

Klockan 12.00-12.30 får vi lyssna till domkyrkoorganisten Johan Hammarström som spelar på 

Åkerman &Lundorgeln. 

Därefter kl.13.00-14.00 följer en visning av domkyrkan. Vänföreningen bjuder sina medlemmar 

på visningen. 

Efter att ha njutit av musiken och den vackra kyrkan går vi, ca 5minuter, till Brasserie 

Stadsparken, där vi intar lunch och beskådar utsikten över teatern, stadshuset och Svartån. 

 

Därifrån är promenaden ca 10 minuter, till konserthuset och eftermiddagens konsert kl. 16.00. 

Kungliga Hovkapellet under ledning av Xian Zhang och medverkan av sopranen Maria 

Katzavara framför: 

Wagner: Vorspiel zum 1 ur Mästersångarna 

Verdi: Ritorna Vincitor ur Aida 

Verdi: Tu che le vanità ur Don Carlo 

Verdi: Prelude ur la Traviata 

Verdi: Ah dagli scanni eterei ur Stiffelio 

Stravinsky: Våroffer 

 

Biljettpris: 280 SEK betalas till vänföreningens plusgiro 74 81 78-1 efter bekräftelse. 

Lunchen betalar var och en på plats. Menyn är i dagsläget inte klar men skickas ut via mail från 

undertecknad till berörda. Förbeställning är önskvärd för snabbare servering. 

Anmälan senast 20 oktober till Gunilla Forsgren gunilla.ch.forsgren@telia.com 

eller 070–659 21 52. 

Det går givetvis bra att delta i valda delar av programmet.   

 

Våren 2019  
 

Efter vårens lyckade resa till München planerar vi ännu en musikresa våren 10–12 maj 2019. 

I dagsläget är inte resmålet bestämt, men vi kommer att undersöka musikutbutet i Gdansk och 

Riga. Mer information om detta kommer senare. 

 

Vi ser fram emot att möta våra medlemmar under denna musikhöst!  

   

Karlskoga i augusti 2018  

 

Marie-Louise Nauclér  

Ordförande  
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