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Sommarmusik i Skåne
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Hej alla HSO-vänner!
Nu har sommaren kommit och med den alla konserter runt om i Skåne. I detta nummer har
Tommie Ling skrivit om Pianofestivalen i månadsskiftet augusti-september, om Sommarmusik i
Skåne nästan varje dag och om HSO:s generalprogram spelåret 2019/20. Tre som alltid välfyllda
artiklar. Lena Rönér har skrivit kort, insiktsfullt och roligt om Musikens språk och jag har skrivit
om musikerfamiljen Weber Sjöholm och om Båstad Kammarmusikfestival. Följetongen om paret
Schumann fortsätter i nästa nummer i samband med att konsertsäsongen börjar igen i september.
Vi ses på konserter – än här – än där.
Sommarhälsningar från
Eva Öhrström

eva.ohrstrom@telia.com
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Sommarmusik i Skåne nästan varje dag
Helsingborgs Symfoniorkester har spelat säsongens sista toner, likaså har Dunkers kammarmusik klingat ut, men för den klassiskt musikintresserade inträder nu en välkänd musikgenre:
Sommarfestivalerna. Och de är fler än man tror,
även om man bara håller sig inom Skånes gränser
eller däromkring. Vi har botaniserat i vad sommaren 2019 erbjuder.

Först ut är Drakamöllan, där det har spelats
sommaropera i ett decennium nu. Årets föreställning är Mozarts Figaros bröllop som ges den
22-23 juni. Föreställningen sker utomhus tillsammans med danska GuidOpera och utspelar sig
på ett badhotell.
Den 24 juni drar så Båstad Kammarmusikfestival i gång. LATIN LOVE är festivalledaren Roland Pöntinens val. Läs mer på annan
plats.
För den körintresserade blir den 26-29 juni
ett måste, då har Sveriges Körförbund sin 17:e
upplaga i Helsingborg av den vart tredje år
någonstans i Norden förekommande Nordklang.
Konserthuset och S:ta Maria kyrka är spelplat-

The Choir by ABBA The Museum/Nordklang

serna för både lunch- och kvällskonserterna.
Kammaropera Syd, med Rickard Söderberg
som primus motor, bjuder i år på en ”hemlagad” operett med musik av Franz Lehár. Både
kända och okända melodier exekveras av såväl
Marianne Mörck som Sven Melander samt en
samling sångarproffs i övrigt. Föreställning på
Ystad teater 28 juni-7 juli.
Klassikern i vårt område är annars Musik i
Kullabygden, som nu är inne på 73:e säsongen.
För ovanlighetens skull är det inte Helsingborgs
Symfoniorkester som står för invigninskonserten
utan Drottningholms Barockensemble tillsammans med sopranen Maria Keohane. Som vanligt
är det en mix av orkester- och kammarmusik,
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Per Johansson och Ian Peaston/Musik i Tagaborg

romanser och jazz med medverkande som Lisa
Larsson, Hans Pålsson. Henrik Måwe, Dahlqvistkvartetten, Vocal Six med flera. Veckan drar
igång den 7 juli och avslutas 14 juli.
Den musikaliskt mångsidiga och mycket
begåvade duon Peter&Viktor bjuder på Höganäs
Musikdagar 13-15 juli i Himmelsfärdskyrkan i
Höganäs. Till sin hjälp har de Per Tengstrand och
Skånska Kammarorkestern, sångartrion Adams
Äpplen och konsertpianisten Joachim Olsson.
Det bjuds allt från Mozart till skillingtryck och
säkert några av Peter&Viktors musikaliska specialiteter.
Skånska Operan ger i sommar Mozarts Don
Giovanni. Man spelar mellan 6 juli och 15 augusti. I huvudsak på skånska slott och herresäten.
Krapperup gästar man 16, 17, 20 och 21 juli,
vilket är flest föreställningar på ett och samma
ställe. Premiären för Don Giovanni är förlagd till
Bäckaskog Slott. Här erbjuds också operapaket
med övernattning.
Musik i Tagaborg (ej Tågaborg) ligger visserligen lite norr om skånegränsen, strax norr
om Markaryd, men har helsingborgsanknytning
genom att festivalens primus motor, Tobias
Broström, är uppväxt i Rydebäck. I en inredd
lada har man skapat en konsertsal för Musik i
Tagaborg, som startar 29 juni med att Göran
Söllscher ger en gitarrafton. Veckan därpå är det
dags för Andreas Brantelid och Bengt Forsberg
och så löper det på med jazz blandat med klassiska framföranden fram till 3 augusti. Detta är
tredje året Tobias Broström med hjälp av bland
annat EU-stöd anordnar konserter med artister
i världsklass.
Höörs Sommaropera startade 2014 och i år
har man urpremiär på Thomas Bloms och Thord
Nihléns opera Spöket på Canterville, baserad på
romanen av Oscar Wilde. Spelar gör man den 2,
Forts. nästa sida >>
3 och 4 augusti.
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<< Forts. från föregående sida

Beethovensafari med Per Tengstrand, Viktor
Bergendal och Peter Filiptsev har i år utökats med
tre internationella artister. Första konserten sker
den 16 augusti på Sofiero Slottsveranda, den 18
augusti är man i Höganäs kyrka, den 20 augusti
i S:ta Anna kyrka, Helsingborg, den 22 augusti i

Gustav Adolfs kyrka och slutligen den 26 augusti
i Vikens kyrka.
På detta följer Helsingborg Pianofestival 29
augusti-1 september, som ni kan läsa om på annan plats.
Tommie Ling
tommie.ling@comhem.se

Pianofestivalen som ger eko
Hur bär han sig åt – Per Nyrén för att locka alla
världspianister till Dunkers, Helsingborg några
dagar, varje år i slutet av augusti?
Helsingborg Pianofestival, som i år startar
den 29 augusti, har blivit en institution i Musiksverige, och bjuder ett välorganiserat program
med solister av absolut toppklass. Och med en
underbar konsertsal med ett unikt läge. Under festivaldagarna bjuder man utöver pianomusik också
på samtal om musik med de medverkande artisterna. Samt, ej att förglömma, lunchkonserterna
och öppna mästarklasser. Både lunchkonserterna
och mästarklasserna har fri entré.
Marc-André Hamelin har blivit en flitig gäst
hos Helsingborg Pianofestival, detta är tredje,
nej fjärde gången han är här. Hamelin räknas
numera till en av världens främsta pianister och
på torsdagskvällens öppningskonsert tolkar han
musik av Mario Castelnuovo-Tedesco, Robert
Schumann, Alexis Weissenberg, Gabriel Fauré
och Frédéric Chopin.
Det som sticker ut mest är nog de sex sångerna
av Charles Trenet, arrangerade av Weissenberg.

Elisabeth Leonskaja

Fredagens clou är den ryskfödda pianisten
Elisabeth Leonskaja, som för arvet vidare efter
Svjatoslav Richter. Hennes program utgörs av
Beethovens tre sista pianosonater nr 30, 31 och
32. Leonskaja har en försvarlig samling skivinspelningar bakom sig.

Lördagen har ett späckat program som kröns
med den kinesiske pianisten Haochen Zhang,
som också är välkänd för pianofestivalbesökarna,
han är här för tredje gången, med ett program
bestående av verk av Claude Debussy, Robert
Schumann, Pierre Boulez och Franz Liszt. Haochen Zhang ger också en mästarklass.

Iiro Rantala

Tidigare på dagen ger den finske mycket mångsidige pianisten Iiro Rantala en konsert, ”Mellan
klassiskt och jazz”. Rantala är inte främmande för
vare sig Mozart eller finsk jazz och blandar både
med humor och melankoli.
En ung pianist som snabbt gjort sig ett namn
är fransmannen Alexandre Kantorow, som får
äran att avsluta Pianofestivalen. Med verk av
Sergej Rachmaninov, Peter Tjajkovskij, Johannes
Brahms, Franz Liszt och Igor Stravinskij, vars svit
ur Eldfågeln för piano sätter en bländande punkt
för festivalen. Mycket av det som står på programmet har Alexandre Kantorow spelat in på BIS CD
”À la russe”, och alldeles nyligen kom på samma
skivmärke med Kantarow Saint-Saëns pianokonserter 3-5, tillsammans med Tapiola Sinfonietta
och pappa Jean-Jacques som dirigent.
Föredragshållare blir i år från SR P2 välkända
Boel Adler, BIS skapare och VD Robert von Bahr
samt den engelske musikpedagogen och författaren Paul Roberts.
Givetvis kommer kvällskonserterna att introduceras av festivalens primus motor Per Nyrén.
Tommie Ling
tommie.ling@comhem.se
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HSO styr mot romantik och klassicism?
Helsingborgs Symfoniorkester skall under
kommande säsong ägna sig åt ”Irrfärder”. Men
man kan nog påstå att irrfärderna har HSO med
det nya generalprogrammet till stor del lämnat
bakom sig, efter att under två säsonger tagit med
publiken på en musikalisk resa som sannerligen
inte alla uppskattat.

Stacy Garrop

”Irrfärder” 2019/2020 styr in på en kurs där
klassikerna får ett större utrymme. I stort sett
varje konsert bjuder verk av typ Beethoven,
Brahms, Schumann, Tjajkovskij, Sibelius och
många flera ur den wienklassiska eller romantiska repertoaren. Men för den delen släpper man
inte taget om den samtida musiken.
Hela säsongen har ett litterärt tema som i
huvudsak bygger på James Joyce epokgörande
roman Odysseus, Marcel Prosts På spaning efter
den tid som flytt, Françoise Sagans Tycker ni om
Brahms samt Göran Tunströms Juloratoriet och
några till.
Vad kan då den musikintresserade se fram
emot under hösten? Vi listar några konserter:
Öppningskonserten har Sibelius Violinkonsert som bravurnummer men bjuder också på ett
av säsongens litterära grepp, nämligen Variation
över ett tema av Marcel Prosts fiktive tonsättare Vinteuil. Fyra tonsättarstudenter får under
säsongen chansen att ge sina variationer över
detta ”tema”.
Uruppförandet av Emmy Lindströms The
Lost Clown vill väl ingen missa efter alla de 21
små kittlande snuttar vi fått höra under förra
säsongen. Dessvärre har konserthusledningen
gjort en rejäl miss i programplaneringen så att
framförandet av Lindströms verk i sin helhet bara
erbjuds söndagsabonnenterna. Vid säsongsavslutningen gavs dock ett vagt löfte om att även
torsdagsabonnenterna ska få höra hela verket.
Men det återstår att se.
4

Familjen Schumann/Brahms får en egen
konsert med verk av både Robert, Clara och
Johannes. Brahms Trea och Claras ungdomligt
bubblande Pianokonsert i a-moll. Hon skrev
den blott 17 år gammal, redan då en fullfjädrad
pianist.
Höstens körkonsert vill jag inte missa. Stacy
Garrop heter en amerikansk tonsättare och
hennes väldiga oratorium Terra nostra får svensk
premiär med HSO, solister och Konserthuskören
under ledning av Mei Ann Chen. Intensiv, kraftfull men också lyrisk musik. Det 71 minuter
långa oratoriet föregås av Liszts symfoniska
poem Die Ideale, som hyllar Schiller och Goethe.
Också härligt kraftfullt.
Nästa konsert jag ser fram emot är rena
smörgåsbordet. Först Paul Hindemiths Konsertmusik för brass och stråkar, sedan åter en Anonym variation över ett tema av Vinteuil, så den
holländska tonsättaren Henriette Bosmans synnerligen läckra Pianoconcertino. Sedan ett litet
programmysterium för nu följer Mendelssohns
Heimkehr aus der Fremde, ett sångspel med 25
verser, så sannolikt nöjer man sig med Uvertyren. På detta följer Schuberts Wanderfantasie
som normalt är ett stycke för enbart piano, men
här har Liszt varit framme och klätt det hela i
orkesterskrud.

Malin Byström

Malin Byström, vår egen världsstjärna,
kommer och sjunger Sex orkestersånger av
fransmannen Henri Duparc, en tonsättare vars
tid kommer nu.
Ett nytt smörgåsbord dukas upp den 17 november med allt från John Cages 4:33 (en 4:33
minuter lång tystnad!) till Schuberts Ofullbordade och Galina Ustvolskajas Symfoni nr 5.
Stockholm Chamber Brass gästar.
Slutligen fastnar jag för Juloratoriet, där HSO
tillsammans med Konserthuskör och solister
ger prov både på Johann Sebastian Bachs och
Thomas Agerfeldt Olsens Juloratorier.
tommie.ling@comhem.se
Tommie Ling
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Evas hörna

När jag var liten cyklade jag ganska ofta från
sommarstugan till Arild för att träffa vänner – och
jag glömmer aldrig Webers Café med sin fantastiska terrass som vi ibland drack saft på. Men det
är inte om det jag ska skriva utan om familjen
Weber Sjöholm. Alla vet vi att musiker gifter sig
med musiker och ibland går musikeryrket i arv
i flera generationer. Jag tänker på släkten Bach,
släkten Schumann och några svenska släkter som
jag känner från åren i Stockholm. Släkten Weber
Sjöholm lärde jag känna när jag flyttade ner till
Höganäs och under några år har jag tänkt presentera dem. Här kommer det!

Från vänster: Lukas Elgmo, Agneta Weber, Staffan Widerström och Lovisa,
sedan Calle Sjöholm och längst till höger Charlotta. Karolina och hennes
man Fredrik Ekdahl saknas på bilden.

Agneta Weber träffade sin man Carl-Ingvar
Sjöholm 1972, han var oboist i HSO (solooboist
från 1974) och hon hade just börjat på Musikhögskolan i Malmö. De gifte sig så småningom och
fick tre barn – som också gifte sig och fick barn
och nu är musikerfamiljen ganska stor.
Sedan ungefär 30 år tillbaka är Agneta organist i Brunnby kyrka och församlingen har jag
alltid upplevt som lite speciell för Brunnbyborna
gillar att gå i sin mycket vackra kyrka som har en
ljuvligt romantiskt klingande orgel. Mycket har
hänt under de 30 åren. Kyrkan har skilt sig från
staten, mässbok och psalmbok har förnyats och
flera lästa böner har moderniserats. Men Brunnby
kyrka finns kvar, den är en bröllopskyrka och vi
pratade en hel del om hur musiken har ändrats vid
förrättningarna. Förr i tiden spelade man Bach och
Mendelssohn vid bröllopen men idag beställer
brudparet själv sin musik. De två psalmerna finns
kvar men ingångs- och utgångsmusiken kan bli
allt möjligt, berättar Agneta. Ibland är det häftigt
att spela ”A Sky Full of Stars” på orgeln eller
”Hers” eller att planka filmmusik som skickas
över på en fil och sedan ska överföras till orgel.
Oftast önskas den senaste populärmusiken.
Agneta har också hand om Musik i Kul-

labygden, Sveriges äldsta sommarmusikfestival,
som ges en vecka varje år.
”Vi saknar HSO:s medverkan”, säger Agneta.
Det var en fin tradition under många år. Kanske
den återkommer.
Paret har tre barn. Karolina Weber Ekdahl
är violinist i Stockholm och har flera freelanceprojekt på gång, är ständig vikarie i Stockholmorkestrarna, spelar stråkkvartett och har en folkmusikgrupp som också spelar iransk folkmusik.
Hon spelar på Stockholms stadsteater när de behöver musik och senaste projektet heter ”Salongen” där musik för violin och piano av kvinnliga
tonsättare spelas – med ett undantag – Edvard
Grieg. Och hon är en av arrangörerna för sommarfestivalen Musik i Arild i början av augusti varje
år. Karolina är gift med solofagottisten i Sveriges
Radios Symfoniorkester, Fredrik Ekdahl.
Charlotta Weber Widerström är cellist i HSO
och förutom att spela i orkestern och kammarmusik, spelar hon allt möjligt, berättar Agneta.
Hon är ibland studiomusiker till olika pop- och
jazzmusiker. Med min favoritpianist Jan Lundgren har hon till exempel gjort ett mycket bra
program med Jan Johanssons musik. I sommar
dyker hon upp i samspel med artisten Emil Jensen
i Höganäs. Lotta är gift med Staffan Widerström
som är musiklärare på gymnasieskolan Spyken
i Lund.
Yngsta dottern Lovisa Weber Sjöholm är
sjuksköterska och bor och arbetar numera i Helsingborg. Under uppväxten spelade hon mycket
fiol, bland annat i Tonicaorkestern och i Malmö
Akademiska Orkester. Där träffade hon sambon
Lukas Elgmo som är slagverkare, kapellmästare
och arrangör.
Och Calle då, vad gör han? Nu är han pensionerad och njuter av livet, men hans karriär är
inte mindre intressant. Han började vikariera i
Köpenhamns Radioorkester och kom till HSO
1971. Han var med och startade Helsingborgs
Kammarmusikförening under Vikingsbergsåren.
Han har spelat med Helsingborgs Kammarsolister, barockensemblen, med solister och själv varit
solist med orkestern vid flera tillfällen. Bland annat i Strauss och Mozarts oboekonserter.
Fritid och yrke går ihop, säger Agneta, och det
stämmer. Vad hade livet varit utan musik – och
böcker undrar jag??
eva.ohrstrom@telia.com
Eva Öhrström
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Musikspråk

Det här med språk är intressant. Man brukar
säga att musiken är ett universellt språk. Något
alla kan förstå världen över. Och det stämmer!
Det fascinerande är ju att man ändå kan höra ungefär var musiken kommer ifrån. Det låter finskt
eller ryskt eller var den nu är skriven någonstans.
Men vad är det som gör det? Är det folkmusiktradition som man har i generna? Eller bygger
kompositören mer eller mindre medvetet in sin
talspråksmelodi i musiken? Faktum är att svensk
musik spelad av en svensk orkester låter mycket
mer ”svensk” än om t.ex. en italiensk orkester
spelar den. Vad beror det på? Jag tror det har med
talspråket att göra på något sätt.
I HSO har vi 11 olika nationaliteter om jag
räknat rätt. Är det ett problem att vara så många
olika? Absolut INTE säger jag! Tvärtom! Det
är berikande! Om det finns någon som tror att
man inte kan samarbeta över gränserna, så säger
jag att det är fel. Kolla på oss! Det går alldeles
utmärkt!
Det är bara just språket som kan ställa till det
ibland. När det t.ex. kommer en svensk dirigent
så pratar ju han/hon naturligtvis svenska. Men
alla på podiet förstår inte svenska så bra… Ibland
byter dirigenten till engelska, men ofta får den
som sitter intill översätta. Jag kan tänka mig att
vi har några stycken potentiella simultantolkar
i orkestern. Men det kan ju bli tokigt ibland
också.
En gång skulle ett tryckfel i ena fiolstämman
rättas till. Stämledaren vände sig om till stämman och sa: Det ska vara Gess där. Längre bak
satt en icke svensktalande violinist och undrade:
Guess what?

Baslena

Mina utlandsfödda kollegor säger allihop att
det svåraste med att lära sig svenska är att faktiskt
få chans att prata. Alla svenskar är ju så bra på
engelska! Och många vill säkert ta tillfället att
träna sin engelska lite…
Jag beundrar verkligen hur fort de nyanlända
lär sig! Kanske har det med musiken att göra?
Det tror i alla fall jag!
Väl mött efter semestern!
Baslena

Till minne av Lisa

Lisa Axdorph kom in i Kammarmusikföreningens styrelse för nästan 20 år sedan. Trots
andra engagemang som producent arbetade hon
ideellt i föreningen på ett mycket engagerat sätt.
När hon i slutet av 90-talet flyttade ner till Mölle
började hon arbeta som programsekreterare för
Musik i Kullabygden och under några år var hon
ordförande i Helsingborgs Kammarmusikförening. Hon var också producent för stora event,
fester och konserter på Stadshuset i Stockholm
och Kungliga Slottet. Med sitt glada humör, sina
värdefulla kontakter och med sin vilja att ta på
sig arbete och genomföra det noga har hon varit
6

en stor tillgång och vi saknar Lisa med det glada,
öppna skrattet.
Per Nyrén och styrelsen för
Helsingborgs Kammarmusikförening
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Båstad Kammarmusikfestival, 24-29 juni

Äntligen kom programboken med posten för
Båstad Kammarmusikfestival och efter en snabb
koll kunde jag konstatera att programmet är
rikligt och mycket trevligt sammansatt. Temat är
LATIN LOVE! Med musik från länder som Spanien, Frankrike, Italien, Venezuela, Argentina och
Brasilien. Den svenska tonsättaren som lyfts fram
är Sven-David Sandström – äntligen skriver jag,
för hans musik spelas alltför sällan, den är bra
och den rör sig inom alla genrer, från romantik
till barock och dagens musik.

Sven-David Sandström

26 välmatade konserter ges och det är omöjligt
att presentera allt, jag kan bara rekommendera
er att resa till Båstad och ta en konsertdag. Efter
måndagens invigningskonsert ges från tisdag till
lördag konserter från morgon till kväll. Tisdagens
eftermiddagskonsert i Apelrydsladan har temat
Sandström! men innehåller också musik av Schumann, Rangström och Schubert. Sedan förflyttar
vi oss till Västra Karups kyrka för att lyssna på Arriaga, Mozart, Nystroem, Debussy och Respighi
och åker på kvällen tillbaka till Båstad och lyssnar
på en jazzkonsert med pianisten Bobo Stenson
och hans trio.
Onsdagens första konsert ges på Birgit Nilssonmuseet redan klockan 9 på morgonen. I
Båstad ges en barnkonsert på förmiddagen och

Birgit Nilssonmuseet i Svenstad

eftermiddagens konsert har temat Oxen på taket
möter Chaplin.
Kvällen i Apelrydsladan har ett spännande
program med både Albéniz, Poulenc, Villa-Lobos,
de Falla och Ravel. Torsdagens konserter är inte
sämre. På morgonen blir det tango, sedan musik
av tre kvinnliga tonsättare: Netzel, Renié och
Maier-Röntgen och en man: Gasparo Cassandó.
Klockan 18 ges Beethovens Diabellivariationer
i Torekovs kyrka och och samtidigt som nästa
konsert, klockan 21 i
Torekovs kyrka, blir
det en kväll med tangomusik och dans i
Apelrydsskolan.
Fredagens program är fullspäckat och
likaså lördagens, då
festivalen avslutas under kvällen med den Bobo Stenson
klassiska Grand Final!-konserten med massor av
bra musik som spelas av ett stort antal av festivalens alla deltagande musiker.
Hela programmet finns på 			
www.bastadkammarmusik.se
Res till Båstad och lyssna på musik!
Vi ses där!
eva.ohrstrom@telia.com
Eva Öhrström

Sven-David Sandström 1942-2019
När jag skrev om Sven-David i essän om
Båstad Kammarmusikfestival levde han fortfarande, men för några dagar sedan dog han.
Sven-David lärde jag känna när jag 1988 kom
tillbaka till Musikhögskolan i Stockholm. Han
var professor i komposition och jag hade hand om
ämnet Musik och Samhälle, som då var ett stort
ämne. Vi möttes i KU, nämnden för Konstnärligt utvecklingsarbete, där vi under många år på
1990-talet delade ut anslag till sökande musiker.

Sven-David var en av mina bästa kolleger. Han
var lättsam, öppen, mjuk och sympatisk. När han
försvann till USA i slutet av 1990-talet blev det
tomt i Stockholm. Sista gången vi möttes var vid
Hägerstens kammarkörs konsert i Brunnby kyrka
för några år sedan. Lika roligt var det att träffa
honom då som alltid. En fantastisk människa har
försvunnit, kvar finns minnet av honom och hans
underbara musik.
Eva Öhrström
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NÄSTA VÄNTRÄFF!

Samverkan mellan HSV, Humanistiska Förbundet
och Visans Vänner Helsingborg
Med syfte att stärka musikens och litteraturens ställning i regionen
och sprida den till nya individer och grupper diskuterar HSV:s styrelse
samverkan med Humanistiska Förbundet och Visans Vänner vid vissa
medlemsträffar. Vi avser att pröva en sådan samverkan vid vänträffen
den 24 september, höstens första vänträff. Lokal är Lilla salen, Konserthuset. Sedvanlig tid kl. 18.30. Reservera tiden redan nu!
Eva Öhrström inleder med ett kort föredrag om Clara och Robert
Schumann. Därefter bidrar Visans Vänner Helsingborg med solistsång
tillsammans med några musiker i HSO.
Som avslutning spelar HSO-musikerna två korta kammarmusikstycken
av Clara resp. Robert Schumann.
Vi återkommer med mer detaljerad information och anmälan till eftersits i nästa vänblad.

Robert och Clara Schumann

Utskick av e-post till medlemmarna
Det har länge varit problem med att en del medlemmar får e-postutskicken från HSV i
skräpkorgen i stället för den vanliga inkorgen. Ta gärna för vana att alltid kolla vad som ligger
i skräpkorgen innan den töms.
För att förhoppningsvis undgå fortsatt problem kan man avblockera mailet när det ligger i
skräpkorgen, då flyttas det till inkorgen, och möjligen hjälper det vid nästa utskick från samma
avsändare.
Detta problem med utskick drabbar många företags nyhetsbrev, det handlar om hur spamfiltret är uppsatt i e-postservern.

Namnbyte
Medlemsbladet kommer från och med nästa nummer att heta Vänbladet för Helsingborgs
Symfonikers Vänner. Ett namn som har varit inofficiellt i många år.
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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