
  

Vänföreningsbrev januari 2018 

 
Kära musikvänner! 

Ett nytt musikår har precis börjat! 

Det är vitt utanför mitt fönster, men det dröjer inte länge förrän vi har sommar igen och det blir 

tid för en ny kammarmusikfestival på Saxå. Veckan efter midsommar 2018, 24–30 juni, äger den 

33:e festivalen rum. 

Lördagen den 30 juni har vänföreningen sitt årsmöte.  

 

Stiftelsen har beslutat att ha biljettsläpp den 7 februari, vilket innebär att biljetter kommer att 

kunna bokas tidigast efter detta datum hos Gunilla Forsgren tel. 072-2110776 eller 

gunilla.ch.forsgren@telia.com 

 

Men innan dess erbjuder vi ett par aktiviteter för våra medlemmar:  

 
Nya Musikhögskolan i Stockholm onsdag den 7 mars kl. 17-21 
 
Kom, se och hör!  
Vi går på konsert och gör en rundvandvandring i den modernaste musikhögskolan i Europa!  

 

Vi vandrar runt, äter en bit mat och går sedan på konsert i Kungasalen. 

Vi får höra Trio Skandinavia, studenter från Musikhögskolan Edsberg. 

 

Amalie Stalheim – cello, Daniel Hormazábal – piano och Kern Westerberg – fiol 

spelar J. Brahms, pianotrio i C-moll, M. Ravel, pianotrio i a-moll och A.Schnelzer, Predatory 

Dances. 

Konserten som har paus beräknas sluta ca 21.00. Mellan guidning och konsert äter vi en valfri 

måltid i skolans restaurang Oktav som var och en betalar på plats. 

 

Samling kl. 17.00 innanför dörrarna på Musikhögskolan, Valhallavägen 105,  

i hörnet av Valhallavägen och Lidingövägen. Tunnelbana linje 14, station Stadion. 

Buss 4, hållplats Musikhögskolan. 

 

Guidning och konsert kostar tillsammans 120 kr som efter bekräftelse betalas in till 

Vänföreningens pg 74 81 78-1.  

 

Anmälan till Ann-Mari Appelberg Tel: 073-980 17 48 am.appelberg@gmail.com snarast men 

dock senast den 28 februari.  
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Musikresa till München 22–25 april 
 
25 vänner deltar i årets musikresa, som denna gång går till München! Förutom guidningar och en 

utflykt till Herrenchiemsee i Bayern, kommer vi förstås att lyssna på vacker musik. Vad sägs om 

Münchener Philharmoniker, Bayerisches Staatorchester och Dover Quartet!  

Det ska bli riktigt härligt att möta våren i München! Resan är sedan länge tyvärr fullbokad! 

 

Dags att betala medlemsavgift för 2018: 150: - för enskild medlem och 225: - för två 

personer på samma adress till plusgiro 74 81 78 -1. Bortse från denna uppmaning om du redan 

har betalt för året. 

 

Nyordning! Vänbrev per mail! 

Skicka din aktuella mailadress till am.appelberg@gmail.com så kommer vänbrevet per mail 

framöver. Skriv ”Saxå vänförening”.  

Har du ej tillgång till internet skickar vi vänbrevet per post som tidigare. 

 

Saxå Kammarmusikfestival  

Boken ”Saxå Kammarmusikfestival” beskriver Saxå kammarmusikfestival på ett fantastiskt sätt. 

Köp den till medlemspris, njut av innehållet eller lös ett presentproblem, samtidigt som ni hjälper 

till att finansiera vår kommande festival. Maila bara till peter.eriksson@konserthuset.se så 

skickar han den till er. Vänpriset är 250: -. Kostnad för frakt tillkommer. 

 

För styrelsen 

 

Marie-Louise Nauclér 

Ordförande 
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