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Ordföranden har ordet

Sedan föregående nummer av Medlemsnytt publicerades har det hänt mycket i Sverige vad gäller 

pandemirestriktioner. Redan då räknade vi med att under våren kunna genomföra ett antal 

medlemsträffar i anslutning till konserter och föreställningar på HSM – men med olika slag av 

restriktioner. 

I huvudsak är nu restriktionerna helt borttagna, och det innebär att det vi då skrev om 

förutsättningarna för konserter och föreställningar på Artisten inte längre gäller. I ingressen till 

HSM:s evenemangssida konstaterar skolan nu att vaccinationsbevis inte längre krävs och att 

avståndsreglerna i lokalerna är borttagna. Man uppmanar dock alla som är sjuka med symptom 

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

Vid styrelsemötet den 7 februari beslöt vi att under vårterminen arrangera tre medlemsträffar i 

anslutning till tre konserter. De två senare arrangemangen var dock vid den tidpunkten inte 

slutgiltigt fastställda och offentliggjorda, så därför avvaktade vi med att berätta om alla tre 

träffarna. Den 8 februari fick dock medlemmarna information om det första arrangemanget för 

att i god tid hinna försäkra sig om biljetter till den aktuella konserten, ”Symfoniska danser”.

I detta nummer av Medlemsnytt får ni nu information om alla tre konserterna. I direkt anslutning 

till dessa kommer vi att arrangera medlemsträffar, och ni får ett par veckor före varje 

arrangemang en inbjudan till den då aktuella medlemsträffen. Redan nu kan ni dock skaffa 

biljetter till alla tre konserterna, om ni vill.

Ett av arrangemangen äger rum den 28 april, och då har vi också planerat att ha föreningens 

årsmöte. Till skillnad från de två senaste årsmötena så blir det denna gång ett fysiskt årsmöte på 

Artisten. Som vi brukar göra, så genomför vi årsmötet före den kvällens konsert och efter 

konserten blir det sedvanlig medlemssamling. Kallelse och mötesunderlag kommer stadgeenligt i 

god tid före årsmötet.

Bengt-Ove Boström

Ibland händer det att medlemmar frågar styrelsen om man får ta med sig gäster till våra 

medlemsträffar. Frågan kan ha sin grund i att man råkar ha gäster i hemmet en dag när Artistens 

vänner samlas, eller i att man helt enkelt vill visa hur Artistens vänners medlemssamlingar går 

till. Den frågan har vi alltid svarat positivt på, och nu vill vi gärna uppmärksamma er alla på den 

möjligheten. Det enda vi kräver är att gästen är anmäld till medlemssamlingen och betalar 

samma summa som alla andra för det vi äter och dricker under kvällen. Vill gästerna sedan 

komma fler gånger så vill vi att de blir medlemmar.

Styrelsen ser mycket fram emot våren och att få träffa er snart igen!

https://www.gu.se/scen-musik/om-oss/evenemang
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Artistens vänners program våren 2022

Artistens vänner samlas under vårterminen vid tre tillfällen för att umgås över mat och dryck i 

direkt anslutning till tre konserter, se nedan. Vid medlemsträffarna får vi också besök av 

medverkande eller personer på annat sätt knutna till den konsert vi just bevistat. Föreningens 

årsmöte kommer att genomföras den 28 april, före den kvällens konsert.

Orkesterkonsert: Symfoniska danser 

University of Gothenburg Symphony Orchestra 

under ledning av dirigent Daniela Musca framför 

musik av Helena Munktell, Ottorino Respighi och 

Edvard Grieg. 

Datum: 11 mars 2022

Tid: 18:00 - 20:00                                  

Lokal: Sjöströmsalen

Läs mer om konserten här: https://www.gu.se/evenemang/orkesterkonsert-symfoniska-danser

Alla biljettköp görs online via tjänsten Billetto. Det finns ingen biljettförsäljning på plats.

Köp biljetter här: https://billetto.se/e/orkesterkonsert-symfoniska-danser-biljetter-602894

Foto: Johan Wingborg

Bohuslän Big Band möter improvisationsstudenter 

Bohuslän Big Band, ett av Europas vassaste storband, samarbetar ständigt med världsscenernas 

stora artister. Här tar de sig an pinfärsk musik specialskriven för dem av kompositörer som är 

studenter på improvisationsutbildningen. 

Datum: 28 april 2022                                                                                    

Tid: 18:00 - 20:00                                                                                     

Lokal: Sjöströmsalen 

Läs mer om konserten här:                                                                        

https://www.gu.se/evenemang/bohuslan-big-band-moter-improvisationsstudenter-1

Alla biljettköp görs online via tjänsten Billetto. Det finns ingen biljettförsäljning på plats.                     

Köp biljetter här:                                                                                                          

https://billetto.se/e/bohuslan-big-band-moter-improvisationsstudenter-biljetter-605645

Operapärlor 

Konsert med operastudenter. 

Datum: 24 maj 2022

Tid: 18:00 - 20:00

Lokal: Sjöströmsalen 

Läs mer om konserten här: https://www.gu.se/evenemang/operaparlor

Alla biljettköp görs online via tjänsten Billetto. Det finns ingen biljettförsäljning på plats.

Köp biljetter här: https://billetto.se/e/operaparlor-biljetter-605690

Foto: Johan Wingborg
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