
Information om repetitioner i Berwaldhallen 

 

SRSO = Radiosymfonikerna, RK = Radiokören.  
Berwaldhallen (BW):  Dag Hammarskjölds väg 3,  
Studio 2 i Radiohuset: Oxenstiernsgatan 20.  
 

Vi vet inte alltid om alla verk som ska framföras på kommande konserter 
repeteras den dag vi närvarar, inte heller i vilken ordning.  
 

Det är inte alltid säkert att även solister medverkar på den repetition vi får bevista.  
Vi ber dig stänga av mobil under repetitionerna.  
Gå gärna sedan på konserten för att höra hur det hela blev efter repetitionerna! 
 

Vi uppskattar om du kommer 30 minuter före repetitionsstart!  
Inget insläpp efter repetitionens början!  
 

Innan repetitionen börjar förekommer ofta stämrepetitioner i foajén.  
När ni hör det tänk på att prata tyst så ni inte stör musikerna. 
 

Gå in via stora entrén, visa ditt medlemskort och skriv upp dig på de listor som 
finns. Styrelseledamöter hjälper dig. Det är av brandskyddskäl som listorna finns. 
 

Du får inte lämna konserthallen under pågående musicerande.  
Repetitionerna ska ses som ett konsertbesök. 
 

Om du vill lämna en repetition kan du göra det i samband med pauserna.  
Då måste du skrivas ut på listan du skrevs in.  
Om du kommer tillbaka när pausen är slut måste du skrivas in på nytt. 
Vi från styrelsen är på plats och hjälper dig. 
Vi ber dig att inte själv dra i några dörrar. Det hjälper vi till med. 
Vi får endast vistas på gatuplanet (första raden).  
Detta gäller såväl toalettbesök som att inta medhavd lunch. 
 

Ungefärliga hålltider vid repetitioner mellan 10:00 och 14:20 

09:45 - 09:55 Kort introduktion 

11:15 - 11:30 Paus 

12:40 - 13:20 Lunch 

 

Ungefärliga hålltider vid repetitioner mellan 11:15 och 15:05 

11::00 - 11:10 Kort introduktion 

12:30 - 13:10 Lunch 

14:05 - 14:20 Paus 

 

 

 

 



Information om repetitioner i Studio 2  
 
Studion ligger till höger efter ingången till Radiohuset på Oxenstiernsgatan 20.  
Här behövs ingen registrering. 
 

Hålltider vid repetitioner med RK 

Kort introduktion hålls en kvart innan repetitionen börjar. 
Paus cirka 10:45 - 11:00 

 

Övrig information 

Det kan förekomma andra paus- och lunchtider.  
Detta annonseras på tavla vid garderoben på första raden i Berwaldhallen, 
respektive utanför Studio 2. 
 

Vi håller en introduktion på sex-sju minuter strax innan repetitionerna börjar där vi 
mycket kort presenterar de verk som repeteras.  
I BW görs det vid garderoben på första raden, i Studio 2 utanför dörren.  
Vi reserverar oss för att det kan förekomma förhinder för introduktionen. 
 

I de korta pauserna (se ovan) försöker vi få dirigent, solist eller musiker/sångare att 
pausprata om de verk som repeteras.  
Detta annonseras samma dag vid garderoben på första raden i BW, respektive 
utanför Studio 2. 


