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VÄNBREV FÖR RADIOSYMFONIKERNAS OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING

Hej kära medlem! 

Tre kammarkonserter gratis!
Nu kan du gå på konsert helt gratis och 
dessutom ta med en vän!
Berwaldhallen bjuder på tre 
gratiskonserter under hösten.

Den första är redan på tisdag den 11 
oktober klockan 17:00 (OBS tiden), så 
nu får du skynda dig! Konserten håller 
på cirka en timme.
Medverkande:  
Hanna Göran, violin, 
Hanna Matell, violin, 
Diana Crafoord, 
viola,  
Peter Volpert, cello
Program:
Gabriella Smith: 
Carrot Revolution för 
stråkkvartett,  
ca 11 min
John Adams: 
Fellow Traveler för 
stråkkvartett,  
ca 6 min
Paul Hindemith: Stråkkvartett no 2 i 
f-moll op.10,  
ca 30 min
Konserten hålls i Studio 2
Program kommer att delas ut vid 
ingången till Studio 2.

 

V  Ä  N  B  R  E  V 
B  E  R  W  A  L  D

www.berwaldhallen.se/vanforeningen. vanforeningenrskv@gmail.com  Telefonsvarare: 08-994030
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Gabriella Smith

Med musikaliska hälsningar
Pär Trehörning ordförande och redaktör

Studio 2, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 
20 Stockholm är ett skyddsobjekt och 
därför måste du anmäla dig i förväg om 
du vill gå på konserten. Om du tar med 
dig en vän måste även han/hon anmäla 
sig. Det går inte att gå på konserten utan 
föranmälan!  
Skicka anmälan med ditt namn till 
vanforeningenrskv@gmail.com senast 8 
oktober. Du får ingen biljett men måste ta 
med din legitimation för att komma in på 
konserten. 
Annars kommer du inte in. Detta gäller även 
för den vän som du tar med dig.

Vi samlas utanför ingången till 
Berwaldhallen klockan 11:00, en 
halvtimme innan repetitionen börjar. 
Inget insläpp efter 11:15.  
Ta med ditt medlemskort 
Konserter den 21 och 22 oktober. Du kan 
köpa biljetter här:
https://www.berwaldhallen.se/konsert/
chaplin-songs/

Tisdag 25 oktober: Repetition 11:15−15:05 
med Radiosymfonikerna i Berwaldhallen
Alfvén: Festspel och Symfoni nr 3;  
Lisa Streich: Jubelhemd,  
Dirigent: Fredrik Burstedt
Samling kl 10:45, inget insläpp efter 11.00 
Konserter 26 och 27 oktober. Du kan köpa 
biljetter här: https://www.berwaldhallen.se/
konsert/fest-for-alfven-150-ar/

Onsdag 26 oktober: Repetition 
14:00−17:00 med Radiokören i Studio 2, 
Radiohuset

Platser kvar på vår Ålandskryssning!
Söndag den 9 oktober åker 
Vänföreningen ut på Ålandshav 
tillsammans med fem musiker från 
Radiosymfonikerna och fyra sångare ur 
Radiokören samt pianist!
Läs mer i Berwaldbladet 2/2022 på sid 4.
Boka din resa här: 
https://www.vikingline.se/rskv
OBS: Du behöver inte ange någon kod.
Du får gärna ta med dig dina vänner på resan.

Jag vill också påminna om våra 
kommande repetitioner:
Onsdag 19 oktober: Repetition 
11:30−15:20 med Radiosymfonikerna 
och Radiokören i Berwaldhallen
Andrew Manze dirigerar verk av Daniel 
Nelson: Chaplin songs; Ralph Vaughan 
Williams: Fantasia on Greensleves och 
Symfoni nr 9  
Solist: Camilla Tilling, sopran
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