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DESSA FÖRETAG STÖDER SÄRSKILT VÄNNERNA 
Bob Kelly AB | Bröderna Brandt Bil AB | Ernström & Co AB |  F O Peterson & Söner Byggnads AB 

Frejs Revisorer AB | Göteborgs-Posten | Stena AB | Stena Metall AB | Stena Fastigheter AB  
Serneke Group AB | Svenska Mässan | Vätterledens Invest AB

Medlemmar betalar 350 kr/säsong.  
Företag bidrar med 12 000 kr, företag med färre än 15 anställda, 6000 kr.  

Medlemskap betalas på bankgiro 171-0979 eller Swish 123 683 72 49 
Märk talongen med Göteborgs Symfonikers Vänner.

gsvanner.se    info@gsvanner.se

Nu är vi igång igen!
Göteborgs Symfonikers Vänner är lyckliga att åter 
vara med i livet kring Symfonikerna. Återstarten i 
höst ackompanjerades av invigningen av nya orgeln i 
Konserthuset! Våra Vänträffar fick en rivstart i 
oktober/november. Kommande vänträffar inkluderar 
chefdirigenten Santtu-Matias Rouvali i november 
och Herbert Blomstedt i januari. Fikastråken i höst 
och vår äger rum lördagarna 13/11, 4/12, 29/1, 12/3 
och 23/4. Vi kommer under hösten att intensifiera 
medlemsrekryteringen och tar gärna hjälp av er 
medlemmar.

Stipendierna lever!
De mycket viktiga stipendierna kunde bibehållas och 
de årliga utdelningarna nådde totalt cirka 365 000 kr! 
Dessa kommer att tillkännages under hösten och då 
sker samtidigt de första utdelningarna ur Ann Bans- 
manns fond. Det gäller två säsongers stipendier på 
sammanlagt 80 000 kronor. Som medlemmarna 
känner till är Vänföreningens ekonomi mycket god 
och har hållit rätt kurs bland de finansiella farled- 
ernas grynnor.

Trettiosex år!
Göteborgs Symfonikers Vänner bildades 1985. Volvo 
hade under Pehr G Gyllenhammar tillsett att Göte- 
borgs Symfoniker utökats till full internationell stor- 
lek. Under chefdirigenten Neeme Järvi blev orkestern 
rejält internationellt uppskattad och ett skivkontrakt 
med Deutsche Grammophon gjorde resten. Dirigent- 
erna Mario Venzago, Gustavo Dudamel och Kent 
Nagano förde stafettpinnen vidare och där springer 
nu den firade finländske dirigenten Santtu-Matias 
Rouvali ett permanent triumfvarv med de 109 
musikerna.

Kom och var med i glädjen i Vänföreningen kring 
Symfonikerna! Flera av dem träffar ni vid årets Vän- 
träffar och där kommer också några världsartister att 
landa. Föreningen gläder sig särskilt över att flera dyra 
inköp till husets instrumentsamling gjorts möjliga 
under åren. Vi vill berätta mer om det under säsongen.

 Välkomna! 
Peter Schéle, ordförande 

Övriga styrelseledamöter: Börje Rådesjö, Maria Törnblad,  
Mona Lundqvist, Bea Bengtsson, Richard Brodd, Jan Lycke, 
Mia Reich-Sjögren och Anders Roxenholt.


