
 

 

                               

                                                     Nr 36 i Berwaldhallen måndagen den 11 november 2019 kl. 18.00  

  

Berwaldhallens huvudentré öppnas 17.45 för avprickning från deltagarlistan.  

Kvällen inleds med en drink kl.18.00. 

Efter en stunds mingel är det dags för den musikaliska upplevelsen. 

 

FRANZ BERWALD                                                                                                                
(1796-1868) 

Septett i B-dur för violin, viola, cello, kontrabas, klarinett, fagott och valthorn (1818).                                    
1. Introduzione:  Adagio - Allegro molto, 2. Poco adagio - Prestissimo -  Adagio                                                   

3. Finale: Allegro con spirito 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
(1770-1827) 

Septett i Ess-dur Opus 20 (1800).                                                                                                       
1. Adagio – Allegro con brio; 2. Adagio cantabile; 3.  Tempo di menuetto; 4. Tema con variazioni: 5. Andante ;           

6. Scherzo: Allegro molto e vivace;  7. Andante con moto alla marcia ; 8. Presto 

Kvällens musiker:      
                                                                                                                             

Iskandar Komilov, violin, Riikka Repo, viola, Helena Nilsson, cello, Ingalill Hillerud, kontrabas 
Niklas Andersson, klarinett, Henrik Blixt, fagott; Hans Larsson, valthorn 

 

Efter konserten förflyttar vi oss från podiet till nedre foajén där klarinettisten Dag Henrikssons buffé väntar. 

Buffé och lättöl/bordsvatten ingår i entréavgiften som är 425 :- 

Vin finns att köpa i baren. 

 

Denna gång får du dessutom ta med en vän om du vill! 

Så här anmäler du dig till Concerto Grotto: 
Sätt in 425: - på Vänföreningens speciella evenemangskonto, plusgiro 30 98 96 – 9 eller swisha 425: - till Vänföreningens 
nummer 123 064 0375.  Skriv följande i meddelandefältet: Concerto Grotto,  ditt/era namn samt i mån av plats ditt tele-
fonnummer och din e-postadress. 
OBS. Om du tar med dig en vän ska betalning ske även för vännen enligt ovan. 

Vi skickar inte ut några entrébiljetter utan prickar av från Vänföreningens deltagarlista vid entrén till Berwaldhallen. 
 

OBS!  Innan du betalar: kontrollera på vår telefonsvarare (08-99 40 30) att det finns platser kvar. Telefonsvararen upp-
dateras varje kväll.  
De som eventuellt inte fått plats kontaktar vi per telefon och återbetalar erlagd entréavgift. 
 

Anmäl dig snabbt! Det är först till kvarn som gäller. 

 
Vid detta arragemang gäller följande:  
En anmälan är gjord i och med att betalningen finns registrerad. Anmälningsavgift betalas endast tillbaka om 
vi har en kölista till arrangemanget. Det är fullt möjligt för den som anmält sig att själv avyttra biljetten till 
någon bekant. 
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