
Månadsbrev 1 januari 2020  

Äntligen till Elbphilharmonie och Hamburg 29 april-4 maj 
Efter många försök kan du nu åka med Vänföreningen till Hamburg och Elbphilharmonie!  

 
Passa på för det är mycket svårt att få bil-
jetter till detta konserthus med sin fantas-
tiska akustik.   
 
Radiokören sjunger på förmiddagen den 1 
maj en egen a cappella konsert med flera 
verk av Pärt och Alfred Schnittkes stora 
”Konsert för kör”. 
 
På kvällen spelar Radiosymfonikerna un-
der Daniel Harding bland annat Richard 
Strauss ”Also sprach Zarathustra” med en 
berömda monumentala inledningen.  
 

Elbphilharmonie Foto: Thies Raetzke 

 
Dessutom får vi höra Bayerska Radions Symfoniorkester spela Poulenc och Rachmaninovs tredje sym-
foni och på hemresan se ”La Traviata” på Köpenhamns opera. Läs mer i bifogad inbjudan från Kobolt 
resor.  
OBS Anmälan ska senast 2020-01-31 direkt till info@koboltresor.se eller 019 12 22 00. Skriv COD RSKV i 
anmälan. Obs att biljett till RK:s konsert 1/5 inte ingår i priset utan måste bokas särskilt. Resan görs i 
samarbete med Västerås Sinfoniettans Vänner.  
 

Mozartresa till Uppsala domkyrka 4 april 
Du har redan tidigare fått en inbjudan att resa till Uppsala med Radiokören och Radiosymfonikerna 
den 4 april för att lyssna på Mozarts c-moll mässa med orkesters hedersdirigent Herbert Blomstedt. 
Anmälan senast 28 februari direkt till Larssons resor  - kontor@larssonsresor.se eller per telefon 
08-34 82 00. 

 
Malin Broman dubbelt hyllad! 

Utan tvivel kan vi utropa 2019 som Malin Bromans år. Inte nog med att vår eminenta och fantastiska 

förste konsertmästare tilldelades första plats av  årets kulturpersonligheter i tidningen Opus med mo-

tiveringen ”förmodligen hårdast arbetande musi-

kern i Sverige  - violinisten som med sitt inklude-

rande arbetssätt lyfter inte bara sina kollegor, utan 

hela det svenska musiklivet”. 

Dessutom röstade Musikrevyn i P2 i slutet av året 

fram Malins och dirigenten och pianisten Simon 

Crawfords inspelning med musik av Fanny Hensel 

och Felix Mendelssohn till 

årets CD skiva!   

Vänföreningen hurrar och 

kastar åttondelar, förlåt konfetti!  
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Lite tyrkfel förlåt tryckfel i senaste Berwaldbladet  

Redaktören, det vill säga undertecknad, ber om ursäkt för några tryckfel i Berwaldbladets december-

nummer. Framför allt gäller det Vänföreningens e-postadress. Den är: rskv@telia.com och inget an-

nat!  

I kalendariet finns det flera ändringar efter det att Berwaldbladets decembernummer gick i tryck. Du 

kommer att få ett uppdaterat kalendarium i nästa nummer av Berwaldbladet (1/2020) som kommer ut 

efter den 15 februari. Dessutom får du kalendariet tillsammans med detta månadsbrev. 

Med Berwaldbladet nr 1 för 2020 får du också 2020 års medlemskort. (Om du har betalt medlemsavgif-

ten, vilket du naturligtvis har gjort. ) Fram till dess gäller 2019 års medlemskort. 

 

Staffan Becker, Berwaldhallens chef, kommer till Vänföreningens årsmöte  

Mötet hålls i studio 5 i Radiohuset, Oxenstiernsgatan 

20, måndag 24 mars 2020 med början 17.30  

och beräknas sluta runt 19.30. Det blir dessutom mu-

sik, lättare förtäring samt naturligtvis årsmötesför-

handlingar.  

Motioner ska vara styrelsen till handa senast  

2020-02-01 till Gunilla Rönnholm under adress  

gunilla.ronnholm@telia.com eller Grindtorpsvägen 41, 

183 49 Täby.       

   

Vänföreningen efterlyser en sekreterare och en person som är bra på digital kommunikation samt en 

revisor  

Sekreteraren ska föra protokoll under styrelsemöten, se till att förningens arkiv uppdateras  

samt i samarbete med ordföranden sammanställa verksamhetsberättelser och andra skrivelser. 

Vår kommunikation med befintliga och blivande medlemmar sker huvudsakligen via Internet.  Vi behö-
ver en person som sköter och vidareutvecklar vår webbplats, ökar antalet besökare som tillhör vår 
målgrupp och driver arbetet att förbättra vår närvaro i sociala medier.  
 
Vi söker också en revisor. 

Är du intresserad? 

Kontakta valberedningens ordförande Gunnar Wikström, telefon 073-986 70 82 eller 

gunwik@telia.com 

Visning av Sveriges Radios Musikbibliotek den 24 februari  

Musikbibliotekarie Evabritt Selén visar musikbiblioteket med alla noter, litteratur med mera för oss 

medlemmar 24 februari kl. 17.30-19.00. OBS Anmälan senast 19 februari till 

ptrehorning@gmail.com. Evenemanget är kostnadsfritt.  
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Beethoven 250 år 

I år firar vi en av den klassiska musikens giganter, nämligen  

Ludwig van Beethoven som föddes i Bonn för 250 år sedan.  

Det blir ett par repetitioner med både Radiokören och  

Radiosymfonikerna som ska spela nionde symfonin och  

den fantastiska Missa Solemnis.  Dessutom får du som vän  

lyssna på ett föredrag om Beethoven i slutet av våren. 

Men innan dess har vi repetitioner i januari, den 29 januari med Radiosymfonikerna och  

den 31 januari med Radiokören.  Läs mer om vad som spelas och vårens övriga repetitioner i vårt  

digitala kalendarium. 

Eriks julnötter 

Det blev lite för svårt i Erik Juhlins julnötter i Berwaldbladet nr 4/2019. Två ord hade på ett ställe  

dragits ihop till ett och det var inte Eriks fel. Därför får ni en ny chans här. Ändringen är i röd stil.  

Till vänster står tonsättarens namn och till höger verk som du ska identifiera och para ihop. Lycka till!  

SHARMB  TRIPALSODA 

HONLEDSMENS BOGAFARTSÅREN 

ETOMDRIVEN TED UTOIGALLSÄCK 

ELSINNE  DEGFELNÅL 

SENTERPOST IBARNHEDER 

CINICUP  IDEELRISKER 

CHANSMUN EFORO 

RAHMMASTEN SARALEJONVERKEN 

TASSRUS  RESANDE 

JIVTRANSKIS TANDOTUR 

Vill du tävla om gratisplatser på Concerto Grotto skickar du senast den 30 januari lösningen till  

Erik Juhlin Ängsklockevägen 75, 181 57 Lidingö eller erikjuhlin@tele2.se 

 

Besök oss gärna på vår webbplats och på Facebook där vi alltid lägger ut information om  kommande 

repetitioner och annat som händer i Vänföreningen. 

 

Pär Trehörning 

Redaktör ptrehorning@gmail.com 
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