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Bästa Artistenvänner

Detta nyhetsbrev är kortfattat, men viktigt och mycket glädjande! Efter en lång paus 

på grund av pandemin kan Artistens vänner nu starta sin mötesverksamhet igen. Som 

redan meddelats så träffas vi första gången i höst den 22 oktober, i anslutning till en 

orkesterkonsert med University of Gothenburg Symphony Orchestra. Vår andra 

medlemsträff äger rum i anslutning till en pianoafton i november, och så avslutar vi 

höstterminen i december med att träffas efter en operaföreställning, nämligen 

Trollflöjten. En fin höst väntar på Artisten!

Som vanligt kommer medlemmarna i Artistens vänner att få särskilda inbjudningar 

till varje medlemsträff, och de som vill komma till medlemsträffen svarar på 

inbjudan och meddelar det. Mat och dryck kommer att serveras till självkostnadspris.

Biljetter till respektive konsert/föreställning köper man online via tjänsten Billetto. 

Det kommer inte att finnas biljettförsäljning på plats. Länkar till biljettförsäljningen 

kommer att finnas i varje inbjudan, och länkarna återfinns även i det 

evenemangsprogram som finns på HSM:s hemsida.

Högskolan för scen och musik erbjuder väldigt många intressanta och fina 

arrangemang som ni kan bevista i höst, även de kvällar när Artistens vänner inte 

träffas. Här är länken till höstens program:                                           

https://www.gu.se/scen-musik/om-oss/evenemang

I skrivande stund är det inte fullständigt, men inom kort kommer det att vara det.

Programmet för de tre kvällar när Artistens vänner ska träffas kommer på nästa sida.

https://www.gu.se/scen-musik/om-oss/evenemang
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1. Orkesterkonsert: Beethoven, Lutosławski, Mayer

Orkesterkonsert med University of Gothenburg Symphony Orchestra.

Dirigent: Magdalena Pawlisz

Datum: 22 okt 2021

Tid: 18:00 - 20:00

Plats: Sjöströmsalen (A301), Högskolan för scen och musik

Skaffa biljetter via Billetto

Konsertprogram:

• Emilie Mayer: Ouvertyr nr 2 in D

• Witold Lutosławski: Konsert för orkester

• Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 7

Läs mer om konserten här:                            

https://www.gu.se/evenemang/orkesterkonsert-beethoven-lutoslavski-mayer

OBS! Konserten spelas in och streamas på YouTube

2. Pianoafton: Romantiska klanger 

Pianostudenter på de klassiska musikerutbildningarna framför musik av F. Chopin, 

F. Lizst, W. Stenhammar, C. Schumann, J. Sibelius, E. Grieg.

Datum: 24 november       

Tid 18:00 – 20.00

Plats: Sjöströmsalen (A301), Högskolan för scen och musik 

3. Trollflöjten

Operastudenternas slutproduktion i samarbete med University of Gothenburg 

Symphony Orchestra. 

Datum: 10 december      

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: Jacobsonteatern (A303), Högskolan för scen och musik 

Regi: Nils Spangenberg

Scenografi/kostym: Richard Andersson

Dirigent: Henrik Schaefer

Svensk text: Alf Henriksson

Det bör tilläggas att Högskolan för scen och musik i anslutning till sina evenemang 

fogar denna länk:                                                                               

Folkhälsomyndigheten: Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 

september

https://billetto.se/e/orkesterkonsert-beethoven-lutoslawski-mayer-biljetter-571219
https://www.gu.se/evenemang/orkesterkonsert-beethoven-lutoslavski-mayer
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/september/ovaccinerade-bor-fortsatta-vara-forsiktiga-efter-den-29-september/

