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Hej alla HSO-vänner!

Nu är spelsäsongen i full gång med fina konserter. Jag har bara varit på tre, för resor runt i landet 
och prat, prat och prat igen, roligt och stimulerande men de har varit precis inprickade på flera 
konsertdagar. Den senaste konserten som hade rubriken Judar var fantastisk. Henriette Bosmans 
Concertino, verk av Mendelssohn och Schubert, en lysande pianist och en lika bra dirigent, båda 
ganska unga kvinnor, gjorde konserten till en av de bästa jag kan påminna mig. Och nästa gång vår 
världsstjärna Malin Byström. Inte dumt!

I detta nummer har Tommie Ling skrivit om HSO:s musiker från Danmark genom tiderna. John 
Frandsen var en, finländaren Okko Kamu en annan plus många andra musiker, en tradition att gå 
vidare i skriver han. Dessutom en presentation av pärlorna i repertoaren under vintern. Lena Rönér 
har skrivit om övningen på sin kontrabas och jag har försökt fånga in Mendelssohns musik i bild 
och presenterat slagverkaren Andreas Pålsson. Jag hoppas att ni alla gillar läsningen av detta ganska 
fullspäckade nummer. 

Vi ses på nästa konsert!

Eva Öhrström

VÄNBLADET 

eva.ohrstrom@telia.com
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VAR TID HAR SIN MUSIK
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Den danska influensen på HSO
har varit stark genom åren 

Vid varje torsdags- och söndagskonsert i 
Helsingborgs Konserthus är det ett litet läm-
meltåg som kommer från färjan strax före 
konserten och efter konserten går det lilla 
lämmeltåget tillbaka mot färjan för att ta sig 
över till Helsingör och vidare hem.

Tyvärr har det danska inslaget i publiken 
krympt med åren, men nu undersöker HSO 
aktiviteter tillsammans med ForSea för att få 
tillbaka den danska publiken. 
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tommie.ling@comhem.se

Det danska intresset för HSO:s konserter 
uppstod nog under John Frandsens tid som 
chefdirigent för orkestern (1969-80). Han var 
samtidigt chefdirigent för Det Kongelige Kapel, 
operaorkestern i Köpenhamn, och han inte bara 
drog med sig en dansk publik, utan också många 
danska musiker som hoppade in och förstärkte 
eller ersatte i olika stämmor.

 En av hans mera noterbara insatser, förutom 
att han drog upp orkestern till en anständig 
kvalitetsnivå, var operaföreställningen Figaros 
bröllop av Mozart. Där orkestern flyttat ned 
från podiet, som nu upplåtits helt åt sångarna. 
Orkestern satt där de första bänkraderna plockats 
bort. Detta var i januari 1972.

Dessutom lånade HSO under Frandsens tid 
titt som tätt konsertmästare från Köpenham, och 
då inte så sällan den legendariske Anton Kontra 
från dåvarande Sjællands Symfoniorkester, som 
i dag heter Copenhagen Phil.

Själlands Symfoniorkester hade under en pe-
riod en finländsk chefdirigent, boende i danska 
Vedbæk strax norr om Köpenhamn, som hette 
Okko Kamu, som under åren 1991-99 också var 
chefdirigent för HSO. En synnerligen framgång-
srik och intressant period i HSO:s historia. 
Förutom musiken var Kamu galen i segelbåtar 
och golf och syntes ofta på bland annat Rya 
golfbana vid Rydebäck. Gärna tillsammans med 
andra golfspelande orkestermedlemmar. Kamus 

danska kontakter gjorde att det även då ofta kom 
orkesterförstärkningar från andra sidan Sundet.

Mer danska influenser blev det när Finn 
Schumacher blev konserthuschef vid det nya 
seklets början. Han kom då från Aalborg Symfo-
niOrkester, stannade i tre år och är idag direktör 
för Odense Symfoniorkester.

Under många år bevakades också Helsing-
borgs Symfoniorkester regelbundet av Helsingør 
Dagblad. Först av Grethe Jørgensen och sedan av 
Kjeld Nielsen. Men efter att han pensionerat sig 
har bevakningen upphört. Det kanske inte längre 
är så många läsare i Helsingör med omnejd som 
kräver recensioner av HSO:s konserter.

Annars kan man väl säga att HSO var den 
enda svenska orkester vars konserter regelbundet 
recenserades i utländsk press...

Även konserterna i Helsingör med HSO har 
blivit mera sällsynta de senare åren.

Genom åren har det i Konserthuset spelats 
mycket dansk musik. Oftast Carl Nielsen, vars 
symfonier gärna stod på programmet. Men också 
hans violin- klarinett- eller flöjtkonsert för att 
inte tala om Fynsk forår. Vidare spelades Rued 
Langgaard, Nils W Gade, Friedrich Kuhlau, Per 
Nørgård med flera. Tyvärr sällan förekommande 
i dag. Men faktiskt står Carl Nielsens femte sym-
foni på programmet den 2 april 2020.

Ytterligare en  bieffekt av den danska för-

bindelsen har varit att många musikaliska 
världsstjärnor kom till Helsingborg när de ändå 
var i Köpenhamn. Som Philippe Entremont, Paul 
Badora-Skoda, Anne-Sophie Mutter, Antonio 
Pappano, Gideon Kremer, Maxim Sjostakovitj, 
Peter Pears med flera.

Något Fredrik Österling kanske borde grunna 
på, nu när han skall hänga på trenden med ”flyg-
skam”.

Tommie Ling
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En favorit – Felix Mendelssohn
Nu har vi firat av Clara Schumann under mer 

än ett år. Robert har fått haka på men enligt min 
mening är det hans musik som är den absolut 
bästa. Det har nog ingen tvekat om.

Robert Schumann är en av mina favoriter, en 
annan är hans vän och kollega Felix Mendelssohn. 
Mendelssohns musik har jag alltid gillat men när 
jag skrev biografin om Adolf Fredrik Lindblad, 
som kom ut i december 2016, blev Felix aktu-
ell, och nu är han det mer än någonsin eftersom 
brevväxlingen mellan honom och Lindblad åren 
1827-47 publiceras som bok om några veckor 
(november 2019).

Mendelssohn och Lindblad möttes hösten 
1825 i Berlin och umgicks intensivt under två 
år, fram till 1827 när Lindblad reste tillbaka till 
Stockholm, grundade sin musikskola, blev ho-
vets lärare i klaverspelning och komposition och 
umgicks med sina vänner Per Daniel Amadeus 
Atterbom, Erik Gustaf Geijer och Malla Silfver-
stolpe. När de alla hade dött flyttade han ner till 
sin dotters och svärsons gård söder om Linköping.

Forts. nästa sida >>

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Den nordtyske 
målaren David 
Caspar  Frie-
drich levde sam-
tidigt som Men-
delssohn. Hans 
bilder skildrar 
o f t a  n a t u re n 
på olika sätt. 
Vandraren över 
dimhavet heter 
denna bild (bil-
den är här något 
beskuren)

Men det är Men-
delssohn som är den 
intressanta. Och hur 
var han som männi-
ska? Förutom att han 
kom från en berömd 
och mycket rik judisk 
släkt, konverterade till 
protestantismen vilket 
man inte kan ta miste 
på om man lyssnar till 
hans andra och femte 

hör hur det susar i träden, hur vinden kommer 
farande, ilande genom buskar och träd och man 
hör fåglarnas sång i musiken. Den är så typisk 
Mendelssohnskt som musik bara kan bli. Och 
han var glad för sin komposition, den gavs först 
hemma i salongen under augusti månad. Sedan 
reste han till Stettin och framförde den där. 
(Resten av kompositionen tillkom senare).

Mendelssohn gillade England. Han tyckte inte 
om Frankrike och han tyckte att musiklivet i Ber-
lin var fullt av motsättningar. Jobbet i Düsseldorf 
åren 1833-35  var fullt av intriger så det lämnade 
han. Och inte fick han jobbet efter sin lärare Zelter 
som ledare för Singakademie i Berlin. Det gick 
till en konstnärligt långt underlägsen man som 
hette Rungenhagen. Besviken var han men han 
tog jobbet som dirigent för Gewandhausorkestern 
i Leipzig 1835 och där trivdes han! Och umgicks 
med paret Schumann! Och framförde Lindblads 
första symfoni (1839), som vi bara alltför sällan 
får höra i Sverige.

Nu till England: När Felix kom dit första 
gången, direkt efter framförandet av Matteus-
passionen i Berlin i mars 1829, togs han emot 
med öppna armar i salongerna. Och det var inte 
vanligt. Engelsmännen bjöd in musiker till sina 
salonger men de umgicks aldrig med dem. Det 
kunde finnas ett rep mellan musikerna och sa-
longsgästerna, eller det kunde finnas ett speciellt 
rum som musikerna fick vara i men inte i andra 
rum. Det var stor skillnad mot till exempel sa-
longerna i Frankrike och även salongerna hos 
familjen Mendelssohn. I England hade aristokra-
terna läst hans farfar, filosofen Moses Mendels-
sohns böcker, man kände till hans fars bank som 
var en av de största i tysktalande länder, och 
genom pianisten Moscheles, som var hans vän 
och som just hade bosatt sig i London, blev han 

symfonier, speciellt i den femte med sin Luther-
psalm Vår Gud är oss en väldig borg förefaller det 
som om han har velat pränta in i alla att han var 
protestant. Innan dess (1829) drog han en lans för 
Bachs musik, arrangerade och gav Matteuspas-
sionen i Berlin, som innebar att Bach-receptionen 
tog fart.

När jag tänker på honom som människa lever 
bilden hos mig av den skrattande och lekande 
17-årige Felix i den stora trädgården till palatset 
på Leipziger Strasse, en trädgård som idag är 
delar av Tiergarten och då gränsade ut mot en 
bondgård. Här fanns träd, buskar, gräs och en 
levande natur och här sprang han runt eller vilade 
i något träd sommaren 1826 när han komponerade 
inledningen till En Midsommarnattsdröm. Man 
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Konserthuskören

<< Forts. från föregående sida
en välkänd och mycket väl mottagen gäst. Med 
sin vän från Berlin, Klingemann, som var ambas-
sadör i London, inbjöds han till framstående en-
gelsmäns salonger. Deras resa till Skottland satte 
för evigt spår i Mendelssohns musik. Hans tredje 
symfoni, den skottska, påbörjades och i hans 
ouvertyr Till Hebriderna, som komponerades 
efter intryck från resan, kan man höra naturen 
på öarna. Man ser framför sig vidderna, man hör 
vågorna slå upp mot stränderna och hur vinden 
far mellan bergen, man ser skönheten och man 
funderar över Mendelssohns relation till naturen 
som säkert var mycket stark.

Men min absoluta favorit är den italienska 
symfonin som han började skriva under sin 
Grand tour, egentligen hans andra symfoni men 
den har blivit den fjärde i verkförteckningarna. 
Resan inleddes i maj 1830 och snirklade sig ner 
till Italien. I Rom bodde han under en längre tid 
och umgicks med den danske målaren Thorvald-
sen men han var också ute och spatserade på de 
italienska kullarna och i den första satsen kan 
man framför sig se den spänstige Mendelssohn 
gå upp och ner för backarna, se ut över kullarna 
på cypresser, apelsinträd, vindruvor och citron-
träd, njutande av livet i den friska men milda 
italienska luften. Men symfonin fulländades 
senare och den uruppfördes i London våren 
1833. Då hade han lagt till ytterligare tre satser. 
I den sista satsen har han varit inspirerad av de 
italienska folkmelodierna och fångat saltarellon, 
den snabba hoppdansen i 6/8-takt, som man med 
förkärlek ägnade sig åt i Italien.

Välkommen till höstens andra  VÄNTRÄFF! 
Tisdag 19 november kl. 18.30 i Lilla salen, Konserthuset

Temat för träffen är den här gången kompositören Lars-Erik Larsson.
Per Nyrén håller föredrag om tonsättaren och en grupp sångare från Konserthuskören, ledda av 
Per Nyrén, sjunger några satser ur körverket Förklädd gud.

Alla som vill stanna kvar på eftersitsen, skall senast den 17/11 
anmäla sig till Lene Kai Sørensen. Bindande anmälan per 
telefon 0705 20 23 34 eller via e-mail  lenekai45@gmail.com
Betalning direkt till cafeteriapersonalen före måltiden. Per Nyrén

gidlunds förlag
isbn 978 91 7844 312 0
ISBN 978-917844412-0

9 789178 444120

Felix M
endelssohn-Bartholdy &

 A
dolf Fredrik Lindblad

brevväxling 1827–1847 
Briefw

ech
sel 1827–1847

Tonsättaren Adolf Fredrik Lindblad vistades 1825 till 1827 i 
Berlin där han blev vän med Felix Mendelssohn Bartholdy. 
De brevväxlade fram till Mendelssohns död 1847. I breven 
diskuterar de musik, musiklivet och sina levnadsöden.

Eva Öhrström är musikforskare och professor emeritus från 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hennes forskning 
har främst kretsat kring 1800-talets musikhistoria.

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
och Adolf Fredrik Lindblad

Brevväxling 1827–1847
Utgiven av Eva Öhrström

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
und Adolf Fredrik Lindblad

Briefwechsel 1827–1847
Hrsg. von Eva Öhrström

gidlunds förlag

Det är inte långsökt att höra bilder i Mendels-
sohns musik. Det finns teckningar från Hebri-
derna, Durhams katedral, från Haag, Leipzig 
och Florens och det finns många teckningar 
med porträtt på familjen, musiker och vänner 
och flera teckningar från t.ex. hans sista resa i 
Schweiz. 

Den 4 november 1847 dog han, bara 38 år 
gammal. Alldeles för tidigt. Men alla Mendels-
sohnarna dog tidigt, systern Fanny, pappan 
Abraham, mamman Lea, farfar Moses.

Eva Öhrström

PS. Den 5 december 2019 kl. 19.00 är det 
boksläpp i Bokhandeln på Köpmansgatan i Hö-
ganäs. Felix Mendelssohn-Bartholdy och Adolf 
Fredrik Lindblad. Brevväxling 1827-1847. Det 
är en kommenterad brevbiografi med första 
delen på svenska och andra på tyska, brevens 
originalspråk. Sammanlagt är boken på 150 
sidor och illustrerad. Ni behöver inte köpa bo-
ken. Det går bra att bara lyssna. 

Ni är varmt välkomna.

EFTERSITS i MARKELIUS
Mat: Charkuteritallrik med parmaskinka, salami, olika 
sorters ost, marmelad, torkade tomater, marinerade 
kronärtskocksbottnar, bröd.
Pris: 120 kr. Valfri dryck tillkommer.
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sjunde och nionde  symfonierna. Denna ljusa 
och medryckande symfoni, som förtjänar mer 
uppmärksamhet än den fått, skrevs under som-
marmånaderna 1812 av en förälskad Beethoven. 

Beethovens åtta repeteras vid konserten den 2 
februari, som dessutom bjuder Mozarts Uvertyr 
till Don Giovanni samt Chopins sällan hörda 
variationsstycke La ci darem la mano, temat 
där Don Giovanni försöker förföra Zerlina och 
nästan lyckas om inte Donna Elvira dykt upp och 
satt stopp för förförelsekonsterna. Melodin är 
verkligen förförisk. Här för piano och orkester. 
Kvällens pianist är polska Aleksandra Świgut, 
vars storasyster Agniezska Świgut spelar andra 
violin i orkestern. Förutom variationsstycket kan 
vi nog också räkna med en del solostycken av 
Frédéric Chopin. Samt för att avsluta denna wien-
klassiska/romantiska konsert alltså Beethovens 
Symfoni nr 8, F-dur. 

Suktar du efter wienklassicisterna och ro-
mantikerna i Helsingborgs Symfoniorkesters 
reportoar? Passa då på nu det närmaste 
kvartalet, för sedan blir programmet mera 
”oförutsägbart”.

Här är några konserter du inte bör missa om 
du känner för dessa epoker. Till exempel kon-
serten den 28 november under namnet Konspira-
törerna (De flesta konserter under säsongen har 
hämtat namn från James Joyce monumentalverk 
”Ulysses”), då det bjuds Mozarts Symfoni nr 35, 
också benämnd ”Haffner” efter borgmästaren i 
Salzburg, som beställde en serenad som också 
blev till en symfoni. Av många ansedd som en 
av de elegantaste symfonier som Mozart lämnat 
efter sig.

Älskar du wienklassicism och romantik?
Kolla in de här konserterna!

tommie.ling@comhem.se

Thomas Agerfeldt Olesen

Och denna symfoni följs av ett mera sällan 
spelat verk av Mozarts konkurrent, Antonio Sali-
eri. Här ett variationsverk över La folia. 

Denna wienklassicistiska kombination paras 
så med Tjajkovskijs Symfoni nr 5. Så får också 
romantikerna sitt verkliga lystmäte.

Nästa pärla i HSO:s program dyker upp den 
8 december. Då möter barocken nutida musik 
när HSO tillsammans med Konserthuskören och 
solister framför delar av Johann Sebastian Bachs 
Juloratorium. Bachs Juloratorium får sällskap av 
ett nyskrivet Juloratorium av dansken Thomas 
Agerfeldt Olesen. Han fick Nordiska Rådets 
musikpris för sitt verk, som med ett modernt 
tonspråk möter och bemöter Bachs Julorato-
rium. Med kör, recitativ och allt. Jag lovar att 
kontrasterna och likheterna är svindlande i detta 
Juloratoriumsfrosseri.

Så har vi en After Work den 11 december då 
HSO spelar Dvořáks fantastiska och medryckande  
Symfoni nr 8, G-dur.

Efter nyår formar sig Trettondagskonserten till 
en fest för musikalmusikälskare.

Den 16 januari, Gränsgångare, innehåller 
visserligen ingen 1800-tals musik, men bör 
nämnas ändå, för Sjostakovitjs pampiga och 
vackra skådespelsmusik till Hamlet, samt inte 
minst Leonard Bernsteins Serenad för violin och 
orkester, i egentlig mening en violinkonsert och 
en av 1900-talets bästa.

För beethovenälskare presenterar After Work-
konserten den 29 januari hans åttonde symfoni. 
En beethovensk ”bagatell” mellan de mäktiga 

Andrea TarrodiMaxida Märak

Peter Tjajkovskij 

Knappast klanger från förr, men jag kan ändå 
personligen starkt rekommendera årets första 
uruppförande den 6 februari: Andna av Andrea 
Tarrodi, med jojk av Maxida Märak.

Men så, den 27 februari, väntar rena gottebor-
det för operaälskare, då HSO tillsammans med 
den tyske barytonen Michael Nagy plockar bland 
det bästa ur opera- och liedervärlden. Dirigerar 
gör givetvis vår egen Stefan Solyom.

Därefter får pärlorna delvis en annan valör. 
Men det återkommer vi till.

Tommie Ling
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Ibland får jag frågan: Hur mycket övar du?
Det är en samvetsfråga som inte är så lätt att 

svara på då det varierar. Mitt vanliga svar är ”inte 
tillräckligt”, men det säger ju ingenting...

Inför en vanlig konsert har vi tre repdagar 
med hela orkestern. Det gäller alltså att komma 
förberedd till den första repetitionen. Hur mycket 
tid det tar beror mycket på om man har spelat 
musiken tidigare eller inte. Och naturligtvis hur 
svårt det är.

Ett verk som man spelat många gånger tidiga-
re är på ett sätt lättare för man vet vad som är 
svårt. Men man måste alltid öva. Ibland hjälper 
det inte heller att man har spelat det förut – det 
är bara toksvårt. Nielsens symfonier till exempel 
är sådana ökända verk. Fullständigt hopplösa för 
stråkmusikerna. Se till att plocka ut noterna så 
fort det går och sätt igång! I april spelar vi 5:an, 
och jag bävar redan...

Vi brukar komma åt notmaterialet 3-4 veckor 
i förväg så man hinner förbereda sig. Ofta ser då 
en vanlig dag ut så att man repar ett program på 
dagen, och går sedan hem och övar på ett annat. 
Svårast är det med nyskriven eller annan okänd 
musik – sånt som man inte har en aning om hur 
det ska låta. Det finns inte alltid någon inspelning 

Utsikt från en basstol

17/11 kl. 11.00
Michael Nyman: For John Cage
John Cage: Solo for Sliding Trombone
John Lennon/Paul McCartney: 
Strawberry Fields Forever
Thelonius Monk: Round Midnight
Astor Piazzola: Hösten ur De fyra årstiderna
Lerkas Foss: Night Music for John Lennon
m.m. Dirigent: Stefan Solyom

OBS! Dörrarna stängs kl. 10.45

Öppna repetitioner 
Som vanligt har medlemmarna i HSV möj-
lighet att närvara vid några av orkesterns 
repetitioner. Det återstår en i höst:

att lyssna på heller. Ofta finns ett metronomtal 
som visar hur fort det ska gå, men det kan man 
inte alltid lita på. Fast det ger ju en vink om has-
tigheten. Sedan tillkommer dirigentens idéer...

Hans-Peter Frank (chefdirigent hela 80-talet) 
var alltid långsam, Okko Kamu alltid snabb och 
Stefan Solyom gillar också att luta framåt. Bara 
för att ta några exempel. Sådant kan vara bra 
att ha i bakhuvudet när man övar. Är det snabbt 
och trixigt från början så vet man att det inte blir 
snällare med Stefan. Fast personligen tycker jag 
att det är en del av tjusningen.

Om jag nu ska för-
söka svara på frågan 
hur mycket jag övar 
så blir det fortfarande 
”inte tillräckligt”. För 
hur mycket man än 
övar kan man alltid 
göra lite mer – spela 
lite bättre. Och det är 
ju det bästa av allt! Jag 
kan alltid bli bättre!

Vi ses i stora salen! 
Baslena

Detta utgör kallelse till Extra årsmöte Helsingborgs Symfonikers Vänner
I samband med vänträffen den 19 november håller föreningen ett extra årsmöte.
Enda punkt på dagordningen är ett fyllnadsval: en ordinarie ledamot och en suppleant 
ska väljas in. Mötet hålls före vänträffen kl. 18.00 i Lilla salen. 
 Jan Ahlgren, ordförande i HSV

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Paul Mccartney John Lennon
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också passade i jazzen och kring hammondorgeln 
blev det nästan en folkrörelse under 1950-talet. 

Att äga en Hammondorgel är som att ha en 
veteranbil, säger Andreas. Orglarna är stora och 
otympliga och är fulla av rörliga delar, de har 
en gammal teknik som måste skötas och putsas 
annars faller hammondorgeln ihop och måste 
skrotas. Eftersom den är ömtålig har han en digital 
orgel som låter bra när han är ute och spelar. Vi 
pratade en del om jazzmusikernas arbetssituation. 
Oftast spelas jazz i små undangömda miljöer, det 
kan vara barer och små restauranger och ersätt-
ningen för en spelkväll är för det mesta urusel. 
Det är lustigt att man kan glömma bort en värld så 
totalt. En gång i tiden lyssnade jag på jazz både på 
Montmartre i Köpenhamn och sedan på Fasching 
i Stockholm. Men allt känns långt borta – och det 
var länge sedan sist.

Eva Öhrström

eva.ohrstrom@telia.com

Evas hörna
Under några år har jag tänkt att jag skulle 

intervjua slagverkaren Andreas Pålsson och nu 
äntligen blev det av. Om slagverk vet jag inte 
någonting och om jazz lika lite. Spännande med 
Andreas är att han har två musikeridentiteter: han 
är både slagverkare i HSO och jazzmusiker. En 
ganska ovanlig kombination.

2005 kom Andreas till HSO. I slagverket ingår, 
förutom pukor, mängder av instrument: cymbal, 
triangel, marimba, vibrafon, klockspel, stor och 
liten trumma, tamburin o.s.v. Alla instrumenten 
finns på Konserthuset. Slagverkets insatser skif-
tar i olika verk. Ibland måste han sitta och räkna 
takter för att ha ett kort inpass i en symfoni. Så är 
det i Beethovens 9:a, berättade han. I slutet av den 
sista satsen är bastrumma, triangel och cymbal 
med. Och 9:an är lång, den tar cirka en timme. I 
andra verk ska det ske snabba växlingar, då gäller 
det till exempel att ljudlöst lägga från sig tambu-
rinen, att snabbt förflytta sig till något av de andra 
instrumenten, t.ex. marimban och sedan t.ex. 
till den stora trumman.  Om det är för tight och 
mycket slagverk hämtas extra musiker in. I vissa 
verk, av t.ex. Mozart, finns inga slagverkspartier, 
och knappt i Mendelssohn. Mest slagverk är det i 
1900-talsmusik som Sjostakovitj och Stravinskij. 
Ju längre fram man kommer i 1900-talets musik 
desto mer slagverk. I ett John Adams-verk som 
ska spelas till våren kommer flera slagverkare att 
medverka. Det ska bli mycket spännande att höra.

När vi pratade om jazzen var det som att dimpa 
ner i en helt annan värld. Andreas instrument är 
hammondorgel och piano. Om hammondorgeln 
berättade Andreas att den konstruerades under 
1930-talet för att ersätta piporgeln i de ameri-
kanska kyrkorna. Den har flera manualer och 
pedal och passade bäst i soulsammanhang. Därför 
visade den sig snabbt vara ett instrument som 

Helsingborgs Kammarmusikförening

Söndag 10 november kl. 16.00 – Dunkers kulturhus 
Romansmästaren Olle Persson i Brahms "Die schöne Magelone".
Som inledning spelar pianisten Mats Jansson Sju fantasier av 
Brahms.

Onsdag 20 november kl. 19.00 – Dunkers kulturhus 
Pianotrior framförda av Aleksandra Świgut, Agnieszka Świgut och 
Jacob Shaw med verk av Arensky, Rachmaninov och Sjostakovitj.

Olle Persson

Aleksandra Świgut

Andreas Pålsson en skämtsam slagverkare
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Landskrona Kammarmusikförening  

Söndag 24 november kl. 16.00 - Landskrona Teater 
Musica Vitae & Noah Hellwig - Rörelse
Verk av Britta Byström, Malin Bång, François Couperin, 
Astor Piazzola med flera

Torsdag 12 december kl. 19.00 - Landskrona Teater  
Musica Vitae & Matilda Sterby - Musik i juletid
Våra mest älskade julsånger blandas med mer okända pärlor

Kultursällskapet i Ängelholm

Onsdag 20 november kl. 19.00 – Stadsbibliotekets hörsal
Håvard Gimse, piano och Van Kuijk Quartet
Verk av G. Mahler, D. Sjostakovitj och A. Dvořák

Onsdag 11 december kl. 19.00 – Stadsbibliotekets hörsal
Johan Helmich Roman i London
Scania Consort. Barockmusik av J. H. Roman och 
G. F. Händel

      Helsingborg
www.seb.se/stortorget

Handelsbanken Norr
www.handelsbanken.se

Ett stort tack till 
våra sponsorer!

Advokatfirman Lindahl är en av 
Sveriges ledande affärsjuridiska   
advokatbyråer med kontor i Stock-
holm, Göteborg, Malmö, Helsing-
borg, Uppsala och Örebro

 www.lindahl.se
     www.optica.se

www.kultursallskapet.com

www.landskronakammarmusik.se

Tack för oss!

Matilda Sterby

Håvard Gimse

Scania Consort

Noah Hellwig

Efter nio år i styrelsen och med lika lång produktion av Vänbladet tackar vi 
för oss och lämnar över till andra krafter.
  Jan & Kristina Nygren

Hej igen alla HSO-vänner,
 
Jan och Kristina Nygren har lämnat styrelsearbetet i HSV.  
Vi vill tacka för deras fina arbete för Vänbladet som har varit betydelsefullt 
för layouten och informationen från HSV:s styrelse. 
Vi hoppas att snart får nya medarbetare så bladet kan fortsätta.    

Varma hälsningar från Eva Öhrström




