
  

Vänföreningsbrev oktober 2019 
Kära musikvänner! 

Hösten är här med regn och rusk och lite sol emellanåt! Höstens program inleddes med en härlig 

musikupplevelse i Göteborg den 19 oktober och fortsätter med ett besök på Wermland Opera den 

25 november! 

Det främsta skälet till att vi skriver till våra medlemmar redan nu, är att vi vill informera om vår 

musikresa våren 2020. Men vi passar också redan nu på att presentera en konsert i 

Berwaldhallen: 

 

Lördag 15 februari kl. 15 i Berwaldhallen, Stockholm. 

Upptäck Brett Biss och Beethoven 
Parallellt med studierna av Beethovens fem pianokonserter har pianisten Jonathan Biss beställt 

och uruppfört lika många nyskrivna verk som på olika sätt relaterar till Beethovens konserter. 

Mångsidige australiske tonsättaren Brett Dean har skrivit Gneixendorfer Musik, den sista av Biss 

beställningar, som kontrasterar och relaterar till den mäktiga Kejsarkonserten, Beethovens 

Pianokonsert nr 5 Ess-dur. 

Pris för konserten: 350: - 

Anmälan senast 20 januari till Ann-Mari Appelberg, am.appelberg@gmail.com eller tel. 

073-980 17 48. Konserten betalas efter bekräftelse till föreningens plusgiro 74 81 78 -1. Före 

konserten finns möjlighet att äta en gemensam måltid på Berwaldhallen. Vi återkommer till dem 

som anmält sig till konserten med information om måltiden och ett eventuellt museibesök. 

 

Riga den 24–27 april 2020 
Jag bifogar brev och detaljerat program om en spännande musikresa till Riga. Läs mera där och 

anmäl dig/er snarast – dock senast den 6 november till Ann-Mari Appelberg,  

am.appelberg@gmail.com eller tel. 073-9801748. 

 

Vi kan redan nu meddela att den 35:e festival i Saxå äger rum den 21–27 juni!  

Lördagen den 27 juni har vänföreningen som vanligt sitt årsmöte.  

 

Stiftelsen har beslutat om biljettsläpp den 26 mars, vilket innebär att biljetter kommer att kunna 

bokas tidigast efter detta datum hos Birgitta Skålberg tel. 073-823 27 70 eller 

birgitta.skalberg@outlook.com 

 

Inför det nya året börjar det bli dags medlemsavgift för 2020: 150: - för enskild medlem och  

225: - för två personer på samma adress till plusgiro 74 81 78 -1.  

 

För styrelsen 

Marie-Louise Nauclér 
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