HELSINGBORGS SYMFONIKERS VÄNNER
REDAKTÖR: Eva Öhrström

Hej alla HSO-vänner!
Nu äntligen ett nytt nummer av vännernas tidning. Först vill jag presentera den nya styrelsen. Jan
Ahlgren är ordförande med Hans Böcker som vice, sekreterare är Kerstin Landfeldt och kassör min
syster Birgitta Öhrström. Elisabeth Elvander är medlemsansvarig och Leif Evergård är fortfarande
klubbmästare, paret Nygren har hand om vänbladet och en ny ledamot är Lene Kai Sörensen. Det
är till dessa personer ni kan vända er med alla önskemål.
Detta nummer innehåller några intressanta artiklar. Tommie Ling presenterar Emmy Lindström
som har komponerat på temat Pierrot Lunaire till konserterna, han har intervjuat Fredrik Österling
om nästa års program som liksom tidigare år innehåller såväl välkända tonsättarnamn som nyheter.
Irrfärder: Kärlek och skandaler, snille och smak är temat och efter en snabb genomläsning ser
programmet spännande ut. Mer oroande framgår det i artikeln att 2019-20 är Stefan Solyoms sista
år som chefdirigent!
Kontrabasisten Lena Rönér har berättat om upplevelsen som musiker att spela ny musik, både
spännande och utmanande, skriver hon. Jag kom att tänka på uruppförandet av Stravinskijs Våroffer
där publiken engagerade sig med bu-rop, slagsmål och att rusa ut ur lokalen efter bara några takter
alltmedan föreställningen pågick. Det blev ett strålande fiasko. (Sannolikt ett arrangerat upptåg.)
När verket uppfördes andra gången lyssnade publiken intensivt, det blev en succé och idag är det
ett av de mest omtyckta 1900-talsverken. Så visst kan det vara knepigt med ny musik om man får
höra det endast en gång.
Mina artiklar om paret Schumann och Elfrida Andrée är en reaktion efter mina resor med föredrag
på flera ställen de senaste månaderna. Inte bara publik i Stockholm, Göteborg, Finland och Malmö
får kunskap om några av tonsättarna utan även alla HSO-vänner.
Några få konserter är kvar före sommaren. Jag hoppas vi ses!
eva.ohrstrom@telia.com
Eva Öhrström

HSO 2019. Foto Mats Bäcker
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Efter 21 konsertbitar:

Ingen Lost Clown förrän i september

Emmy Lindström är klar. Färdigkomponerad
med de 21 orkesterstycken som utgör verket
The Lost Clown och som under säsongen varit
musikaliska kommentarer till Arnold Schönbergs
21 tonsättningar av den belgiske poeten Albert
Girauds 21 dikter, Pierre Lunaire. Ett tema som
också styrt 21 av säsongens konserter. Sista
pusselbiten Oh Ancient Scent framförs torsdagen
den 23 maj, men både Emmy Lindström och
publiken får vänta till i höst innan verket klingar
i sin helhet i Helsingborgs konserthus.
- Det var meningen att det skulle spelas i sin
helhet vid vårens avslutningskonsert, men sedan
menade man att det var bättre om det fick öppna
kommande säsong, berättar Emmy Lindström
för HSV.
Men så blir det nu ändå inte. Konsertsäsongen
inleds den 5 september medan Emmy Lindströms
verk är programsatt till den 15 september. Vilket
också tycks innebära att torsdagsabonnenterna
aldrig får höra verket i sin helhet??

- Det visste jag inte, säger en förvånad Emmy
Lindström, som just nu har en period ägnad
åt familj och barn, samtidigt som hon laddar
upp mentalt inför sin kommande skaparperiod.
Emmy och hennes man har delat upp livet i
skaparperioder varvat med ansvar för familjen.
Maken Emil Jonasson, som ger klarinettkonserter, föreläser och undervisar, tar nu i maj och juni
över ansvaret för barnen och hemmet i Upplands
Bro, så Emmy kan ägna sig åt musiken.
- När jag ombads att skriva kommenterande
musik till Arnold Schönbergs portalverk Pierre
Lunaire fick jag först kalla fötter inför ”gudarna”
Schönberg och Giraud, men så upptäckte jag
att de där grabbarna inte var äldre än jag när de
skapade sin epokgörande musik, vilket gav mig
modet.

Emmy Lindström

- Nästa verk jag tar mig an i maj-juni är en
beställning av Norrlandsoperan. Ett större verk
för symfoniorkester, barnkör och två solister. Det
tillkommer med anledning av att FN:s barnkonvention blir svensk lag nästa år, säger Emmy
Lindström, medan minstingen Ossian nu också
vill ha ett ord med i laget medan mamma pratar
med HSV.
Som tonsättare och trebarnsmamma har Emmy
Lindström ytterligare en verklighet att förhålla
sig till. Hon jobbar nämligen också som sjuksköterska på en ätstörningsklinik. Vilket ger en
annan infallsvinkel på livet.
Emmy Lindström komponerar vid en flygel
som på modernt vis är kopplad till en dator.
- Med hjälp av datorn kan jag få en ljudbild av
hur orkestreringen låter, men som i verkligheten
blir det aldrig. Först när jag sitter där i konsertsalen vet jag exakt hur det låter. Därför ser jag
med stor spänning fram emot uruppförandet av
hela The Lost Clown i september.
Tommie Ling

- Efter The Lost Clown känner jag mig kapabel för det mesta, skrattar Emmy Lindström,
som nu skall skriva ett verk till Haga Duo, som
består av flöjtisten Sareidah Hildebrand och
gitarristen Joakim Lundström, men som för det
här stycket har utökats med bland annat cello
och en sopran. Verket heter Mykorrhiza, som
alluderar på det nätverk av trådar som svampar
har under jorden och som är i symbios med de
flesta andra växter.
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Elfrida Andrée - en exposé
Den senaste tiden har det funnits intresse kring
pionjären, domkyrkoorganisten och tonsättaren
Elfrida Andrée (1841-1929). Första artikeln jag
skrev om henne publicerades 1979. Jag hade gått
i 7 år på musikhögskolorna i Stockholm, 1964 1971 och Malmö och 1979 hade jag aldrig hört
talas om någon kvinnlig tonsättare. Elfrida Andrée
damp ner i mitt liv med ett stort frågetecken. Hon
var helt okänd. 1981 antogs jag till doktorandutbildningen vid Göteborgs universitet och professorn, Jan Ling, menade att min doktorsavhandling
skulle vara Elfrida Andrée. Så blev det inte. Kvinnohistoria var något helt nytt, man visste inte hur
kvinnors situation hade varit i musiklivet under
1800-talet, min doktorsavhandling (1987) skildrar
tre generationer kvinnor (mellan 1800 och 1890)
som varit tonsättare i Sverige. 1983 kom en man
från Sydafrika till Göteborg för att träffa mig. Han
hade publicerat det första moderna lexikonet över
kvinnliga tonsättare!

Elfrida Andrée

Sedan har allt gått i en rasande fart och idag
spelas musik komponerad av kvinnor titt som tätt
– både bra och dålig musik. HSO har två gånger
spelat Elfridas orkesterverk, men inte hennes
bästa, den andra symfonin i a-moll. ”Mendelssohn
lever” har hon skrivit i partituret och musiken låter
som en sympatisk blandning av Mendelssohn och
Brahms. Hennes styrka är vackra melodier och
bra instrumentation. Däremot har man framfört
hennes opera Fritiofs Saga som Selma Lagerlöf
skrev librettot till, komponerad 1896-97 och som
framfördes för första gången den 8 mars 2019 vid
GöteborgsOperan. Bra musik, menar man allmänt
vid operan!
Mycket kort om Elfrida Andrée: hennes pappa
var radikal provinsialläkare i Visby och han lät
utbilda sina två döttrar, den äldsta, Fredrika
(Stenhammar) till operasångerska och hon introducerade de stora Wagnerrollerna på Stockholms-

Illustration från operan Fritiofs saga i Göteborg

operan under 1870-talet, den yngre, Elfrida till
organist. Organistyrket var statliga tjänster, förbjudna för kvinnor, men Elfrida som tog sin första
examen 1856 lyckades få en lagändring till stånd
1861. Ståndsriksdagen hade under två års tid gjort
avslag på hennes ansökan med motivet ”Paulus
har sagt: kvinnan tige i församlingen”. 1867 blev
hon Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist i
Göteborg, den andra i landet kom 120 år senare,
1987 i Skara. Idag finns endast en kvinnlig domkyrkoorganist vilket är paradoxalt eftersom fler
kvinnor än män utbildar sig till kyrkomusiker.
Elfrida var inte bara domkyrkoorganist,
hon var också tonsättare, den sannolikt första
kvinnliga orkesterdirigenten, hon dirigerade sin
symfoni och förspelet till operan med Gewandhausorkestern i Leipzig 1905! 1929 dog hon efter
ett långt liv med flera banbrytande insatser, bland
annat undervisade hon främst flickor och examinerade dem som organister, vilket innebar att det
enligt en tabell från 1879 fanns flera kvinnliga
organister i Göteborgs stift, men inte någon annanstans i Sverige. Hon var också politiskt aktiv
och kämpade för kvinnans rösträtt, komponerade
sin sång ”Vaknen” för kvinnorörelserna och deltog vid flera konferenser för kvinnors rösträtt.
Första artikeln från 1979 blev flera artiklar,
konserter i Göteborg med hennes och hennes
kvinnliga kollegers musik, min doktorsavhandling
där hon finns med (1987), bok från Sveriges Radio
(1989) med flera radioprogram, men under hela
1990-talet var det trögt. 1999 kom min biografi
om Elfrida Andrée och det var fortfarande uppförsbacke för kvinnliga tonsättare. För ungefär
tio år sedan gick ”proppen ur” och idag spelas
kvinnors musik och kvinnliga dirigenter dirigerar.
Det har tagit ungefär 150 år efter Elfridas jobb och
man kan med rätta säga: Bättre sent än aldrig!
eva.ohrstrom@telia.com
Eva Öhrström
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2019/2020:
Späckad säsong med grandios final
Trots virala injektioner som Bögtåget
och utspelet om att sluta flyga in artister under kommande säsonger, har årets säsong,
som nu lider mot sitt slut, stundtals uppvisat
betänkligt få lyssnare vid Symfoniorkesterns
abonnemangskonserter.
Om förra generalprogrammet, De sju dödssynderna, lade grunden till ett publiktapp, så har det
nuvarande programmet (trots en Symfoniorkester
på topp) haft svårt att hämta tillbaka dem som
flytt. Man har upplevt att ”Mozart, Schubert och
Beethoven” åkt ut med badvattnet.
Men konserthuschefen Fredrik Österling ser
inga problem än så länge.
-Vi har faktiskt en svag ökning av abonnemangen och After Work-konserterna går
väldigt bra, men helt klart är att vi måste pröva
nya abonnemangsformer som bättre passar den
moderna människan. Vi har till exempel funderingar på någon form av ”streaming” där man
betalar en fast månadsavgift och sedan plockar
de konserter som intresserar.
Österling är full av förväntan inför säsongen
2019/2020. För övrigt den sista med Stefan
Solyom som chefdirigent.
-Ja, vi arbetar på att hitta en ny chefdirigent,
men det är också möjligt att orkestern under
något år får sakna chefdirigent för att känna sig
för.
Temat för kommande spelsäsong är Irrfärder
med underrubriken Kärlek och Skandaler, Snille
och Smak. Det är litterärt kopplade konserter,
i huvudsak med inspiration från James Joyces
Odysseus, Marcel Prousts På spaning efter den
tid som flytt och författare som Françoise Sagan,
Göran Tunström och Thomas Mann.
-Jag tycker vi har lyckats med att ge programmet en fantastisk spännvidd, säger Fredrik
Österling och utlovar suverän musik både från
kända och okända tonsättare. Själv bidrar han
med en nyskriven kortopera Makten och härligheten som baserar sig på debaclet i Svenska
Akademien och som framförs av medlemmar ur
Konserthuskören.
Mera nyskrivet?
-Jo, vi har ett beställningsverk från Andrea
Tarrodi, AEdnan heter det och det är nog första
gången vi får höra jojk i Konserthuset. Maxida
Märak är jojkande solist. Konserten ges i februari
4
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Konserthuschef
Fredrik Österling tycker kommande säsong är
ett ymninghetshorn att ösa ur.

på samernas nationaldag, berättar Gällivarefödde
Fredrik Österling, som själv är av samesläkt på
sin mammas sida.
- I generalprogrammet döljer sig också en
gåta, ja fyra förresten. Vi presenterar fyra nyskrivna verk, Anonym: Musik över ett tema av
Vinteuil. Och här har vi roat oss med att vara lite
hemlighetsfulla. Vinteuil är Prousts fantasikompositör i På Spaning efter den tid som flytt och
Proust beskriver mycket detaljerat en sonat av
denne Vinteuil. Men lika lite som vi vet vem
Vinteuil var, lika hemliga är våra fyra tonsättare fram till sista konserten i maj 2020 då alla
namnen avslöjas.
- Det finns många godbitar i programmet av
både kända och mindre kända tonsättare. En
konsert jag vill slå ett slag för är Henri Duparc
Sex orkestersånger med vår världsstjärna Malin
Byström, som vi förresten spelar in en CD med
där bland annat Orkestersångerna ingår. Vidare
är jag nyfiken på hur John Cage skall tas emot
och HK Grubers Frankenstein med Mikael
Samuelson.
Extasen är namnet på säsongens sista konsert. En spännande konsert med bland annat
Beethovens Nia med konserthuskör och solister.
Det är också Stefan Solyoms sista konsert som
chefdirigent och man får anta att han ger extra
energi till Schillers ode:
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligthum.
Text och foto: Tommie Ling
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Clara och Robert Schumann – det berömda paret
Första delen
Den 13 september 2019 skulle Clara Schumann
ha fyllt 200 år och vid konserthusen ges konserter
med hennes och Roberts musik. I februari 2019
var jag inbjuden till Musikaliska i Stockholm
på en Schumanniad, tre kammamusikkonserter
med Roberts och Claras musik och ett föredrag
som jag höll i. Evenemanget var lyckat, det var
nästan fullt vid de tre konserterna och det var fullt
under mitt föredrag. Robert och Clara fortsätter
att fascinera.
Mycket kort ska jag försöka skildra deras liv.
Men först om Claras pappa, Friedrich Wieck som
var en viktig person i sammanhanget. Han var 30
år gammal när han kom till Leipzig och startade
en pianofabrik som innebar att han sålde och renoverade klaver. Dåtidens klaver var spröda, helt
annorlunda både i byggnad och klang mot våra
dagars flyglar, och de behövde ofta renoveras. När
till exempel Beethoven, som var stark i nyporna,
gav konsert under 1820-talet fanns flera klaver
bakom kulisserna som bars in på scenen medan
de sönderspelade bars ut. Strängarna var tunna
och övertonsrika, ramen var av trä och spröd. Vid
en konsert stod Beethovens elev Ludwig Spohr
vid sidan om klaveret och drog bort sönderslitna
strängar för att de inte skulle ligga med och
skramla. Några klaver fick kastas efter en sådan
konsert.
Clara Schumann född
Wieck

Dessutom – under början av 1800-talet blev det
populärt för den växande borgarklassens döttrar
att spela klaver och marknaden växte lavinartat.
Wieck både sålde och reparerade klaver och när
Clara föddes bestämde han sig för att utbilda

henne till virtuos. Hon var flicka och som klavervirtuos skulle hon göra succé, det fattade Wieck
snabbt. Leipzig var en väl vald stad, till skillnad
från de flesta andra tyska städer fanns det inte
något hov som härskade utan det var borgarna
som drev staden. Leipzig var sedan århundraden
tillbaka ett kulturellt och intellektuellt centrum
och musiklivet hade en stark position. När J.S.
Bach kom dit 1723 fanns redan ett aktivt musikliv,
stadsmusikanterna spelade ofta och studenterna i
stan hade bildat ett collegium musicum.

Gewandhaus 1 i Leipzig med konsertsal från 1781-1885

Från 1781 gavs offentliga konserter med
orkester i det s.k. Gewandhaus och biljetter fanns
att köpa – till skillnad från städerna med hov där
konserterna var privata. Lägg därtill att Wieck var
34 år när Clara föddes, han hade erfarenheter som
lärare, var intresserad av psykologi och lägger
man därtill att en musikforskare från Leipzig har
beräknat att antalet hemmusikscener i Leipzig
1835-36 beräknas ha varit fler än 250, så var
Leipzig en väl vald stad för en pianofabrik. Claras
mamma, Marianne Wieck var en känd pianist,
men paret skilde sig när Clara var fyra år och
Friedrich Wieck blev vårdnadshavare, Marianne
Wieck flyttade till Berlin.
I huset Wieck i Leipzig klingade klavermusik
dagarna igenom. Kunder kom och provade klaver,
elever till Wieck kom och fick lektioner, intressant är att Clara påstås inte sagt ett enda ord före
fyra års ålder.
Efter skilsmässan var Clara centrum för sin
fars ambitioner. Hon utvecklades snabbt till underbarn, hela hemmet stödde hennes spel, hon
hade silkesvantar, eget rum och speciella klaver
som hämtades från Wien. Hennes två bröder fick
knappt någon uppmärksamhet av sin far. Wiecks
alla förväntningar koncentrerades kring Clara.
Han bestämde allt – hur hon skulle skriva dagbok
och hur man arrangerar konsertturnéer. Hon lärde
sig lite av hans framgångsrika personlighet, hans
attityder till framgång och pengar. Han hade ett
program för varenda vaken timme som Clara
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<< Forts. från föregående sida

måste följa, mellan fem och sju års ålder satt hon
vid klaveret varje dag under tre timmar, däremellan promenerade hon och undervisades i att läsa,
skriva, i engelska och franska, komposition och
senare i instrumentation ett par timmar varje dag.
Hon gick tillsammans med Wieck på konserter,
opera och drama. Före opera- och konsertbesöken
hade hon studerat partituren tillsammans med sin
far. Wieck hade en musikcirkel i sitt hem där de
främsta musikförläggarna, tonsättarna, läkarna
och resande virtuoser samlades. Nio år gammal

framträdde hon för första gången vid en konsert
i Gewandhaus med framgång. 1830 gav hon sin
första konsert i Dresden och skapade kontakter
med hoven i Wien och Berlin. Hon bjöds in
överallt.
Hösten 1830 flyttade en ny elev in i huset
Wieck, Robert Schumann, och livet i huset
förändrades.
Fortsättning följer i nästa nummer
Eva Öhrström
eva.ohrstrom@telia.com

Nytt och gammalt

Ibland möter jag människor som tycker synd
om oss musiker som måste spela så mycket nyskriven musik. Fast jag vet inte om det är så synd
om oss. Visst har vi spelat en del skräp, men det
finns ju mycket bra ny musik också.
Vad du än tittar på för musikstil finns det ju
både bra och dåligt. Den stora skillnaden är att
den gamla musiken som inte höll måttet har fallit
i glömska. Det som är bra överlever.
Jag tycker nog att man måste ge saker och ting
en chans innan man skriker bu och blä – oavsett
om det gäller musik, konst, mat eller vad man
nu håller på med.
Det innebär ju att vi spelar en del som säkerligen aldrig dyker upp igen, men vi hittar också
en och annan pärla!
Jag tror inte att vi ska vara rädda för det nya.
Vi ska bara hitta en bra balans mellan gammalt
och nytt. Både för publikens och vår skull.
Jag ska inte sticka under stol med att det är
ganska krävande att ständigt studera in nytt material. Dels finns det sällan någon inspelning att
lyssna på, och dels kan det vara en annorlunda
notation som kräver lite mer av oss. I alla fall tills
vi har vant oss vid den… Då är det väldigt skönt
att kunna luta sig tillbaka i en gammal goding
man har spelat många gånger förut. Även om de
också för all del kan vara nog så krävande! Det
är väl det här med att det är så skönt att känna
sig hemma.
Förra säsongen var ju rätt extrem med mycket
nyskrivet. Jag satt många gånger och tänkte på
hur det har varit historiskt. Hur många musiker
har inte skrikigt högt åt nya noter på notstället?
Och tänk på åhörare som buat och gapat och
lämnat lokalen med buller och bång! Alla de som
vi idag kallar för klassiker har ju någon gång
6

Baslena

uruppförts, och långt ifrån alla med framgång.
Men som sagt – det som är bra överlever.
Kanske ligger svårigheten idag i att det är så
lätt att lyssna på musik. Man kan ha sina favoriter
lättillgängliga i öronen när man vill, och det blir
så enkelt att välja bort annat. Man kanske aldrig
riktigt vänjer sig vid andra tongångar. Men bara
för att det är strävt behöver det inte vara dåligt!
Tänk om det är precis som att jag inte gillade
purjolök när jag var liten, men nu älskar jag det!
I lagom doser…
Skrivet i förhoppning om att vi alltid kommer
att ses i konserthuset!
Lena Rönér
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Välkommen till försommarens

VÄNTRÄFF!

Tisdag 14 maj kl. 18.30 i Lilla salen, Konserthuset
Fredrik Österling, konserthuschef, kommer att berätta
om konsertprogrammet för den kommande säsongen.
Musik: Lovisa Wennesz, harpist i HSO spelar. Jan
Ahlgren och Dag Videke sjunger ur Gluntarna. Beniko Seki Almgren ackompanjerar och spelar egen
favorit.

EFTERSITS i MARKELIUS

Dag Videke

Mat: Kycklingfilé, potatissallad, vårprimörer, örtcreme.
Pris: 120 kr. Valfri dryck tillkommer.
Alla som vill stanna kvar på eftersitsen, skall senast den 12/5
anmäla sig till Leif Evergård. Bindande anmälan per telefon
0708-98 07 52 eller via e-mail leif.evergard3@gmail.com
Betalning direkt till cafeteriapersonalen före måltiden.

Jan Ahlgren

Fredrik Österling

Beniko Seki Almgren

Lovisa Wennesz

HSV/GSV:s musikresa 26-28 april 2019 till Stockolm
Tre dagar i glada vänners lag och musikens tecken! Stockholmsresan med Göteborgs
Symfonikers Vänner blev en riktig succé. Från
HSV anslöt 6 deltagare via tåg till Göteborg på
fredag morgon, där göteborgarna mötte med en
bekväm buss och två erfarna reseledare varav en
ordförande i GSV, Peter Schéle, som under 27
år i olika omgångar har varit marknadschef och
programredaktör för konserthusen i Göteborg och
Stockholm. Färden till Stockholm gick snabbt
med roliga anekdoter från Peters många äventyr
i musikvärlden.

I mitten på bilden från den kungliga foajén syns presschefen Torbjörn
Eriksson.. Foto: Kristina Nygren

På fredagskvällen såg vi Mozarts opera Don
Giovanni. Handlingen var förflyttad till modern
tid och gav åskådarna både buffa och allvar. Det
burleska sceneriet i första akten avlöstes av mer
intressant scenografi i akt två. Sångarna var alla
av högsta klass och musiken likaså.
Lördagen inleddes med besök på Konserthuset

Åsa Johansson Wiborg och Rasmus Wiborg. Foto: Jan Ahlgren

vid Hötorget. En ung trumpetare, Rasmus Wiborg
13 år och solist på Konserthuset, gav oss tillsammans med sin ackompagnerande mamma, nästan
en timmes suverän underhållning från klassiker
till evergreens i Aulinsalen på översta våningen.
Härefter följde en mycket intressant visning av
hela konserthuset med en kunnnig guide, då och
då avbruten av Peters personliga upplevelser i
det vackra huset, som invigdes 1926 och ritades
av arkitekten Ivar Tengbom. Speciellt intressant
var Grünewaldsalen med väggmålningar av den
då beryktade konstnären Isaac Grünewald.
Tillbaka i Aulinsalen kom eftermiddagens dirigent, brittiske Edward Gardner och berättade om
sitt liv och arbete. Klockan 15 startade konserten i
Stora salen. Kungliga Filharmonikerna framförde
verk av Clyne, Rachmaninov och Lutoslawski
med inlevelse och känsla. Dagen avslutades med
båtfärd till Drottningholm och middag ombord.
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På söndagsförmiddagen var vi tillbaka på
Konserthuset. I Grünewaldsalen fick vi lyssna
på en repetition av den kommande eftermiddagskonserten. En septett ur Filharmonikerna, ledd av
violinisten Amus Kerstin Andersson, framförde
Normans pianotrio nr 1 samt Hummels Septett
militaire.
Kl. 12 lämnade vi motvilligt musiken mitt i
Hummel för hemfärd med lunch på Stavsjö värdshus. Peter Schéle gav oss nya berättelser ur sitt
intressanta liv och bussresan till Göteborg gick
fort. Vi från Helsingborg fortsatte med tåg.
Sammanfattningsvis kan resan beskrivas som
mycket lyckad, inte minst genom det unika kontaktnätet som Peter bidrog med och alla musikaliska möten. Vi upplevde också atmosfären i

Stora salen i Konserthuset i Stockholm. Foto Elisabeth Elvander

Stockholms Konserthus som mycket vänlig och
öppen. Glada miner överallt och en kamratlig
stämning, där all personal var inkluderad.
Tack GSV för att vi fick vara med och dela
dessa inspirerande upplevelser!
Kristina Nygren
kn@euroconarkitekter

Från vänster: L Evergård, K Nygren, J Ahlgren, E Elvander, G Holm, K Landfeldt, A Byström, L Kai Sörensen, H Böcker. Foto: Jan Nygren
Ej med på bild: B Öhrström, K Hassner, J Nygren.

HSV:s nya styrelse fram till årsmöte 2020:
Ordförande:
Jan Ahlgren
Vice ordförande
Hans Böcker
Sekreterare
Kerstin Landfeldt
Kassör
Birgitta Öhrström
Kommunikatör
Elisabeth Elvander
Klubbmästare
Leif Evergård

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Kristina Nygren
Jan Nygren
Lene Kai Sörensen
Gunilla Holm
Kerstin Hassner
Annika Byström

Kammarmusik i Helsingborg och Landskrona under resten av våren 2019
Helsingborg: Söndag 12 maj kl. 18.00. Musiker från HSO och GSO.
Johan Svendsen, W.A. Mozart, Johannes Brahms.
Landskrona: Söndag 12 maj kl. 16.00. Musica Vitae & Meta4.
Alban Berg, Leoš Janáček, Gustav Mahler m.fl.
Ett stort tack till våra sponsorer!
Handelsbanken Norr

www.handelsbanken.se

Helsingborg
www.seb.se/stortorget

Advokatfirman Lindahl är en av
Sveriges ledande affärsjuridiska
advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Örebro
www.lindahl.se

www.optica.se
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