Hej kära medlem!
Första konsert efter Östersjöfestivalen
sker den 15 september och det
vill Berwaldhallen fira med dig som
Vänföreningsmedlem.
Du får en fribiljett och platserna gäller
på vissa sektioner.
Boka din biljett här
Lite information när du kommer in på
webbsidan.
Du behöver inte logga in om du inte vill
när du beställer biljetten. Längst ner på
sidan kan du klicka i Skippa inloggning
och gå vidare.
När du bokat biljetten kommer en sida
upp där du ska skriva in ditt namn mm.
Då kan Berwaldhallen ta kontakt med
dig om konserten ställs in.
Klicka sedan på rutan Betala, men
du betalar ingenting eftersom du får
biljetten gratis.
Om du tycker allt detta är krångligt
kan du ringa till Berwaldhallens
biljettförsäljning på nummer
08-784 18 00 och tala om att du är
medlem i Vänföreningen så får du hjälp.
Dessutom kan Du gå på repetitionen till
den här konserten:
Tisdag 13 september 11:15-15:05:
Repetition med Radiosymfonikerna i
Berwaldhallen.
Samling utanför ingången till
Berwaldhallen klockan 10:45. Inget
insläpp efter 11:00. Ingen föranmälan
krävs. Ta med ditt medlemskort.
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Daniel Harding möter violinisten
Veronika Eberle
Den tyska violinisten Veronika Eberle
gästar åter Berwaldhallen, denna

gång för att tillsammans med Sveriges
Radios Symfoniorkester framföra Béla
Bartóks första violinkonsert – hans
kärleksförklaring till sin ungdomskärlek.
Dessutom spelar Radiosymfonikerna
Antonín Dvořáks sällan framförda
symfoniska dikt Middagshäxan, samt
den högst personliga och intima Symfoni
nr 7. Allt under ledning av chefsdirigent
Daniel Harding.
Gillar du kammarmusik? Klart du gör!
Nu startar Berwaldhallen en serie
kammarmusik om fyra konserter samt
två bonuskonserter som ligger direkt
efter ordinarie konsertprogram.
Först ut är musik av Mozart och
Thea Musgrave. Både Mozarts första
flöjtkvartett och hans oboe-kvartett från
1781 för vi höra samt Thea Musgraves
Cantilena för oboekvartett.
Du kan läsa mer och köpa biljett här:
Köp biljett. Konserten är i Studio
2 i Radiohuset och eftersom det
är ett skyddsobjekt måste du ha
legitimation med dig för att kunna
komma in på konserten.
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.
Med musikaliska hälsningar
Pär Trehörning ordförande och redaktör
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