
Verksamhetsberättelse Gävle Symfoniorkesters Vänner 

Verksamhetsåret 2012 

Styrelsen har under året utgjorts av: 

Barbro Holmberg    ordförande 

Tomas Attorps     vice ordförande  

Ingalill Raela    kassör 

Christina Markstedt   sekreterare 

Kerstin Monk     redaktör Gehör 

Christina Hygge      ledamot 

Inger Engsjö       ledamot 

Dessutom har följande personer deltagit vid ett eller flera av styrelsens 

möten: 

Beryl Lunder     konserthuschef  

Eileen Thormodsen  musikerrepresentant 

Helena Wahlgren  musikerrepresentant 

Örjan Hans Ers   orkesterchef 

Mikael Forsblom   kommunikationschef 

Styrelsen har under året haft 7 möten: 7 februari, 27 mars, 27 april, 12 juni,  

25 augusti, 16 oktober och 5 december 

Vid årsmötet 27 mars på Slottet omvaldes Barbro Holmberg till ordförande 

på ett år. Därutöver omvaldes på två år Tomas Attorps, Kerstin Monk och 

Ingalill Raela. Christina Markstedt, Inger Engsjö och Christina Hygge är 

valda till 2013. Tomas Attorps har varit vänföreningens representant i 

programrådet och huvudansvarig för vänträffarna.  

 Birgitta Zetmann har varit huvudansvarig för GSV:s musikresor 

Den 1 juni ordnade vänföreningen en resa till Operan i Stockholm för att se 

Läderlappen med Loa Falkman, Krister St Hill och Lena Nordin i ledande 

roller. Innan föreställningen intogs en god middag på restaurang Ulla 

Winblad på Djurgården. 

Den 17 november gick resan till Konsethuset i Stockholm. I två grupper 

guidades vi genom Konserthuset och fick ta del av husets historia och dess 

skatter av konst, design och arkitektur innan föreställningen av Brahms 

Requiem med Ida falk Winland och Peter Mattei som solister. Kvällen 

avslutades med 3-rättersmiddag på en av Melker Anderssons krogar i gamla 

Stan, Brasseri le Rouge 



Under verksamhetsåret har styrelsen arrangerat fyra vänträffar.                                    

Den 2 februari var den ryske pianisten Andrei Gavrilov vänföreningens 

gäst. Han berättade om sitt dramatiska och händelserika liv och inte minst 

om sin syn på och tolkning av musik. Bland mycket annat berättade Andrei 

om sitt kommande projekt, att spela in samtliga stora pianokonserter på 

DVD och att hans nyligen på ryska utgivna bok kommer att inom kort ges 

ut på engelska.                                                                                                 

I samarbete med Humanistiska Samfundet ordnades den 17 april en vänträff 

med Håkan Hardenberger. Musikskribent Sofia Nyblom förde ett intressant 

samtal med Hardenberger, som förutom en karriär som trumpetsolist är 

professor i trumpet vid Musikhögskolan i Malmö.Under kvällen visades 

Dieter Stöpfgeschoffs film från uruppförandet i Gävle av Tobias Broströms 

trumpetkonsert. Verket skrevs för Hardenberger under den tid då Broström 

var composer in residence för Gävle symfoniorkester.                                                                                                              

Vid höstens första vänträff på Slottet den 17 september fick medlemmarna 

möjlighet att stifta bekantskap med orkesterns nye chefsdirigent Jaime 

Martin.Kvällen inleddes av orkesterns solotrumpetare Victor Silverstone, 

som accompanjerad på piano av Anita Agnas spelade bland annat musik 

med spanskt ursprung, Därefter berättade Jaime om sin musikaliska 

bakgrund och framtidsplaner för orkestern.Avslutningsvis spelade han ett 

litet flöjtstycke.                                                                                                        

Årets sista vänträff, den 9 oktober, gästades av ytterligare en internationell 

stjärnartist, Martin Fröst.Han berättade om sitt liv från uppväxten i 

Sundsvall till turnerande klarinettsolist i världsklass. Martin demonstrerade 

bland annat en speciell andningsteknink s.k. cirkelandning som gör det 

möjligt för honom att åka t.ex rullskridskor samtidigt som han spelar 

klarinett. Martin är sedan länge konstnärlig ledare för Vinterfest i Dalarna 

och kommande år ges i den regin även en föreställning i Konserthuset i 

Stockholm. 

I Norrköping samlades den 15 september företrädare för landets 

vänföreningar för sedvanliga mötesförhandlingar och erfarenhetsutbyte. 

Riksmötet beslutade att  förlägga nästa möte  2014 till  Gävle. Deltagarna 

fick också möjlighet lyssna till Brahms violinkonsert med inte mindre än 

Ann-Sofie Mutter som solist. 

Medlemsbladet Gehör har utkommit med fyra nummer. Gehör finns också 

på föreningens hemsida www.gavlesymfoniorkestersvanner.com. Gävle 

Kultur- och Fritid har till minne av orkesterns 100 års jubileum gett ut en 

bok om orkestern, Con fuoco,skriven av Kerstin Monk, Gehörs redaktör.  

Vid konserten den 23 november delade vice ordförande Tomas Attorps ut 

Gävle Symfoniorkesters Vänners årliga stipenier som i år gick till Ulf 

Andrén, stämledare i andraviolinstämman och Ingemar Höglind, viola. De 

http://www.gavlesymfoniorkestersvanner.com/


fick motta en check om vardera 8100 kr, en summa något högre än vanligt 

till följd av en särskild donation till minne av Carl-Erik Sälgö. 

Som ett led i medlemsrekryteringen delades liksom i fjol  GSV.s 

informationsbroschyr ut till personer som tecknade abonnemang på någon 

av orkesterns konsertserier och som tidigare inte är medlemmar. Foldern 

har även delats ut i samband med konserter och vid orkesterns framträdande 

i Boulongerskogen.Medlemsantalet är nu uppe i 472 medlemmar, en ökning 

med 29 personer mot i fjol vid samma tid. Stödjande  företag är tio, en 

ökning med ett företag. 

Föreningens medlemmar har liksom tidigare år haft möjlighet att köpa CD 

skivor med klassisk musik med 10% rabatt hos Allatiders Skivhandel. 

Styrelsen sålde också skivor i samband med några konserter vilket givit ett 

visst tillskott i kassan och utgjort ett bra tillfälle att synas och värva nya 

medlemmar till vår förening. 

Årets överskott har uppgått till 12 994 kronor jämfört med drygt 4 000 

kronor 2011. Orsaken till det ökade överskottet är främst att föreningen har 

fått fler medlemmar samt att vi har tagit ut en avgift på 40 kronor vid 

vänträffarna  i syfte att täcka föreningens kostnader för evenemangen. 

Turnéfonden uppgick vid utgången av 2012 till sammanlagt 629 443 

kronor. Fonden har under 2012 ökat med 191 843 kronor, varav 150 000 

kronor utgörs av gåva till symfoniorkestern från familjen Engwall. Övriga 

gåvor uppgick till 11 350 kronor och räntor till ca 10 500 kronor. GSV har 

på sedvanligt sätt fört över 20 000 kronor av egna medel tilln turnéfonden.  

 

Gävle den 11 februari 2013 

 

Barbro Holmberg        Tomas Attorps         Ingalill Raela  

 

Christina Markstedt        Kerstin Monk       Christina Hygge    

 

Inger Engsjö 

 


