
 

 
 

    Saxå Kammarmusikfestivals Vänförening 

 

                     Verksamhetsberättelse år 2017 
 

Föreningen ska stödja Stiftelsen Saxå Kammarmusikfestivals verksamhet samt stimulera 

medlemmarnas kammarmusikintresse genom varierande programinnehåll i föreningens vänträffar. 

Styrelsen har under året haft 9 sammanträden, varav 1 avhölls tillsammans med Stiftelsen Saxå 

Kammarmusikfestival. 

Vid årets utgång har föreningen ??? medlemmar. Föreningens ekonomi redovisas i särskild bilaga. 

 

25 juni- 1 juli genomfördes Saxå Kammarmusikfestivals 32:e festival.  

Årets invigningstalare var regionrådet Tomas Riste, ordförande i Regionstyrelsen Region 

Värmland. Festivalen hade två teman, som gick som strimmor under veckan. Det ena var ”Musik i 

exil” och det andra mer sverigenära, Wilhelm Peterson-Berger, som skulle ha fyllt 150 år under 

2017. Vi bjöds på ett mycket varierat program fyllt av ljuvlig kammarmusik av många kända 

tonsättare; Brahms, Schubert, Saint-Saëns, Mozart, Ravel, Bach och många flera. 

Förutom våra duktiga stammusiker deltog också tex Norrbotten Neo, The Amôn Quartet och 

orgelmusik av Björn Gäfvert.  

 

Ludvika minicirkus uppträdde även i år på Filipstads torg och tillsammans med ”Sagor och Låtar på 

Klinten” gladde de som vanligt barnen under veckan.  

 

Något stipendium delades tyvärr inte ut detta år.  

  

Under året har Vänföreningen, p.g.a. minskade sponsorintäkter, avtalat med Stiftelsen Saxå 

Kammarmusikfestival om att ställa upp med en förlustgaranti för att säkerställa att årets festival 

skulle kunna genomföras. 

 

Under lördagen hade Vänföreningens sitt årsmöte, följt av Saxå High Tea. 

 

Vänföreningens medlemmar bidrog som vanligt med värdefulla insatser för att ge kammarmusiken 

en stimulerande och gemytlig inramning.  

 

Övriga aktiviteter under året: 

 

18 februari  

20 deltagare såg den kritikerrosade Les Miserables i Karlstad.  

Besöket i Karlstad inleddes med en god lunch på den nya restauranten Banque och före operan 

träffade vi landshövding Kenneth Johansson under ett uppskattat besök på Residenset. 

 

 

 



21–25 april  

31 personer hade anmält sig till årets musikresa till den vackra barockstaden Dresden. 

Resan blev en succé med ett musikprogram av mycket hög klass.  

I besöket ingick också ett besök till Meissen och en guidning med god lunch i Meissens 

porslinsfabrik. 

Deltagarna var mycket nöjda med hela resan. 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Margareta Risinggård som så förtjänstfullt även detta år var oss 

behjälplig att planera resan!  

 

23 september 

Det har blivit traditionen att vi besöker Stockholm Konserthus, denna gång för att lyssna på musik 

under temat ”La Dolce Vita - en flärdfull eftermiddag i filmmusikens tecken”, framförd av Kungliga 

Filharmonikerna. 

Före konserten besökte vi Fotografiska, som hade en utställning som skildrade en verklig svensk 

vardagskväll i ett nytt fotoprojekt. Vi såg också fotografier av Paul Hansen.  

Besöket på museet avslutades med en god måltid.  

Som vanlig bjöds vi på en trevlig konsertintroduktion.  

18 personer hade anmält sig till en festlig konsert. 

 

1 december 

Göteborgs Symfoniker under ledning av Christoph Eschenbach spelade Mahlers Symfoni nr 6, ”den 

tragiska”. Vilken mäktig musik! 12 personer deltog. 

 

Under eftermiddagen blev vi guidade på konserthuset av Peter Schéle, ordförande Göteborgs 

Symfonikers Vänner samt åt en god måltid i konserthuset restaurant. Vi bjöds också på en trevlig 

introduktion av kontrabasisten Jan Alm. 
Dagen efter konserten ingick en fin visning av Göteborgskoloristerna m.m. på Konstmuseet. 

 

Styrelsen riktar ett stort tack till alla musiker, funktionärer, medlemmar och publik för engagemang 

och stöd, vilket är en förutsättning för en lyckad festival. Som vanligt riktar vi ett stort tack till Carl 

Jan Granqvist som har ställt sin vackra Saxå Herrgård med dess hänförande omgivningar till 

förfogande. Vi vill också rikta ett särskilt tack till konstnärlige ledaren Peter Eriksson, vars 

helhjärtade engagemang som alltid borgar för festivalens unika musikaliska bredd och kvalitet.  

 

Styrelsen tackar för sig och ser med förväntan fram emot ännu ett år med Saxå Kammarmusik-

festival. 

 

Karlskoga i april 2018 
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