
Månadsbrev 3 april 2020  

Kära musikälskare och medlem i Vänföreningen! 
Här kommer månadsbrev för april med lite nyheter och tips om vad du kan göra nu när världen är lite 
upp och ner. 
 

Alla publika evenemang i Berwaldhallen och Radiohuset inställda fram till 30 juni  
På grund  av Corona situationen beslutade Sveriges Radio måndagen den 6 april att ställa in alla publika 
evenemang fram till den 30 juni. Det är naturligtvis tråkigt men förståeligt. För Vänföreningen betyder 
det följande:  
• Vår efterlängtade resa till Hamburg blir inte av. Du som beställt resan kommer att få information 

från Kobolt resor. Av den informationen framgår också hur återbetalning av inbetalda avgifter 
kommer att gå till. 

• Samtliga repetitioner som Vänföreningen skulle få delta i ställs in. 
• Vänträffen den 25 maj, då Birgitta Huldt skulle prata om Beethoven, ställs in. 
 

Vad göra när Berwaldhallen är stängd? 
För att du inte ska glömma hur Berwaldhallen ser ut: Herbert Blomstedt repeterar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedan kan du till exempel lyssna på den fantastiska konserten i lördags då Radiosymfonikerna och Ra-
diokören framförde bland annat Förklädd Gud: 
 
https://www.svtplay.se/video/26265650/konsert-direkt-till-dig 
 

Och som fick lysande recensioner i exempelvis Dagens Nyheter. 
 
Bengt Rosengren, som med enastående vacker klang spelade oboesolot i Förklädd Gud, fick frågan hur 
det är att spela utan publik: 
 
Det är mycket speciella tider just nu.  
Det är verkligen inte självklart att kunna fortsätta med jobbet, men det känns 
som ett privilegium att få göra det. 
 
 
 

https://www.berwaldhallen.se/information-angaende-coronaviruset-covid-19/
https://www.svtplay.se/video/26265650/konsert-direkt-till-dig
https://www.dn.se/kultur-noje/konsertrecension-sjukt-bra-public-service-med-stjarnsolister/
https://www.dn.se/kultur-noje/konsertrecension-sjukt-bra-public-service-med-stjarnsolister/


 
Jag tycker det är fantastiskt att vara en del 
av Public Service och få nå ut live i en situat-
ion när så mycket annat har tystnat. 
 
Att spela utan publik gör närvaron av radio-
lyssnare och tv-tittare ännu tydligare. 
 
Det skapar en ny spänning och nervositet 
som jag inte känt tidigare, men också en stor 
tillfredsställelse efteråt. 
 
Vi har nog aldrig fått så mycket uppmuntran 
och beröm från Sveriges Radio och vår led-
ning som efter dom tre senaste veckorna. 

Och på ett personligt plan har jag aldrig fått så mycket positiv respons som efter Förklädd Gud-
konserten i lördags. 
Så många fler såg den konserten än som annars hade tittat, beroende på omständigheterna. 
Flera kollegor är oroliga och vill helst inte gå till jobbet, och det måste man förstå. 
Men för oss som gör det kan jag känna en stolthet att på något sätt hjälpa till i dessa tider. 
Bengt Rosengren 
 

Flera konserter att lyssna på hemma i soffan 
Styrelsen har sammanställd länkar till en mängd olika operor, konsertlokaler och orkestrar som du nu 
kan se på alldeles gratis.  
 
Berwaldhallen Play  
https://www.berwaldhallen.se/play/ 
VanforeningenRSKV Kalendarium Spring 2020 

Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall : 
Gratis eller förlängning i 30 dagar från det att man registrerar, och man behöver inte avregistrera:  
https://www.berliner-philharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/digital-concert-hall/ 
Berlinfilharmin erbjuder också en virtuell visning över podiet. 
 
Deutsche Grammophon har en bra YouTube-kanal inklusive livestream : 
https://www.youtube.com/user/deutschegrammophon1/videos 
 
All Opera Streaming : 
https://operawire.com/a-comprehensive-list-of-all-opera-companies-offering-free-streaming-services-
right-now/ 
 
World Concert Hall : 
https://www.worldconcerthall.com/ 
https://twitter.com/wconcerthall 
 
Your Classical : 
https://www.yourclassical.org/ 
https://www.facebook.com/YourClassical/ 
 
Royal Philharmonic Society : 
https://royalphilharmonicsociety.org.uk/corona 

https://www.berwaldhallen.se/play/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh0Gz2b0sfOGwOypVNQCAH5JZ31J7kINv
https://www.berliner-philharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/digital-concert-hall/
https://www.berliner-philharmoniker.de/en/philharmonie/virtual-tour/
https://www.youtube.com/user/deutschegrammophon1/videos
https://www.youtube.com/user/deutschegrammophon1/videos
https://operawire.com/a-comprehensive-list-of-all-opera-companies-offering-free-streaming-services-right-now/
https://operawire.com/a-comprehensive-list-of-all-opera-companies-offering-free-streaming-services-right-now/
https://www.youtube.com/user/deutschegrammophon1/videos
https://www.worldconcerthall.com/
https://twitter.com/wconcerthall
https://www.worldconcerthall.com/
https://www.yourclassical.org/
https://www.facebook.com/YourClassical/
https://www.facebook.com/YourClassical/
https://www.facebook.com/YourClassical/
https://royalphilharmonicsociety.org.uk/corona


Operan Play : 
https://www.operanplay.se/ 

Göteborgs Symfoniker Play : 
https://www.gso.se/gsoplay/senaste-klipp/ 
 
London Symphony Orchestra – Always Playing : 
https://lso.co.uk/whats-on/2019-20-season/alwaysplaying.html 
https://www.youtube.com/user/Lso 
 

Och när hösten kommer 
När du har lyssnat igenom allt ovan, vilket tar ett tag, kan du titta på programmet för Östersjöfestivalen  
och köpa biljetter och sedan kanske teckna ett abonnemang för säsongen 2020-2021.  
 
Ett verk som jag gärna vill lyssna på är Robert Schumanns Konsertstycke för fyra horn och orkester som 
Klaus Mäkelä dirigerar 12 och 13 november. 
 

Möt vår nye föreslagne ledamot i Vänföreningens styrelse 
 
Hans-Erik Hallin är föreslagen som sekreterare i Vänföreningens sty-
relse. Ja, han är ju inte vald än, men eftersom vi har skjutit upp vårt 
årsmöte tänkte vi få presentera honom redan nu. 
Hans-Erik hade en kamrat i skolan som spelade orgel på morgonsam-

lingarna och han introducerade Hans-Erik till den klassiska musiken. 

-Jo det började tidigt och sedan lånade jag hem allt som fanns på 

biblioteket i Örnsköldsvik och det var en mängd ryska inspelningar 

så Tjajkovskij blev lite av en hustonsättare. 

Med tiden började han söka sig till äldre musik, för att i högre ålder 

blicka framåt med Sjostakovitj och Mahler. Med tiden växte hans 

skivsamling, som är ganska stor med både LP och CD. 

Innan Hans-Erik blev senior, arbetade han med skriven kommunikation så det passar utmärkt att han 

är föreslagen att ta över sekreterarrollen efter Kerstin Franzén som slutar i styrelsen. 

-Jag är lite av en föreningsmänniska och vill gärna hjälpa till.  Det ska bli intressant.  

Hans-Erik är en trogen besökare av Vänföreningens repetitioner, men nu i corona-tider får han tid till 

annat. 

-Jag håller på att sälja av mitt bibliotek. I början gick det trögt, men den senaste veckan har jag fått be-

ställningar varje dag. Folk har väl tid att läsa böcker nu, förklarar Hans-Erik Hallin 

Foto: Studio Smajl 

 

Ja det var det hele. Var rädd om dig nu, tvätta händerna, ta promenader och lyssna på all den härliga 

musik som finns runtomkring oss. 

Så ses vi till hösten med repetitioner, konserter och Vänträffar! 

Pär Trehörning 

Redaktör 

https://www.konserthuset.se/play/
https://www.operanplay.se/
https://www.gso.se/gsoplay/senaste-klipp/
https://lso.co.uk/whats-on/2019-20-season/alwaysplaying.html
https://www.youtube.com/user/Lso
https://www.berwaldhallen.se/ostersjofestivalen/
https://www.berwaldhallen.se/konsertserier/
https://www.youtube.com/watch?v=Q0qBVraFZgE

