Linköpings Symfoniorkester
C/O Leif Wangin
Bagaregatan 17
590 71 Ljungsbro

Stödvänner!

Musikvänner!

I Linköpings Symfoniorkester kan alla vara medlemmar. Inte bara musikanter. Var med som stödmedlem och
hjälp orkestern att få finnas kvar.
Medlemskapet kostar 250 kronor. Stödmedlem får dessutom 100 kronors rabatt på abonnemang.

Mozarts jubileumsfirande har verkligen satt sina spår. Ett magnifikt program världen över och med spännande inspelningar, TV-program och radioutsändningar som följd. Det finns ju dock andra jubilarer som också
förtjänar att uppmärksammas, vilket vi gör i vår inledande konsert. Roligt är att också kunna få spela
tillsammans med Staffan Mårtensson som solist. Han är den som verkligen arbetat för att Linköpings och
Östergötland skall vara en mötesplats för musik i och med övertagandet av Östgöta Musikdagar efter Otto
Freudenthal. Jubileum och traditioner går hand i hand så vi fortsätter naturligtvis med att inleda
festligheterna med nyårsfirandet tillsammans med Torsten Östergren som är en stor kännare och entusiast
för Wienermusik. Solist är sopranen Susanne Ronner Larsson med mångårig erfarenhet från kontinenten.
Samarbetet med Akademiska Kören kommer att belysa att även stora mästare har varit små. Ungdomsverk
syftar mest till den briljanta start många tonsättare haft.
Har man möjligheten att förlägga en konsert den 1 april är det svårt att hålla fingrarna i styr.
Varning för skoj!

Nytt för i år! Medlemskapet innebär också medlemskap i Sveriges Orkesterförbund med möjlighet att utnyttja alla medlemsförmåner. Bland annat tidningen Musikant som numera också innehåller Kammarmusiknytt.
Rabatter på bensin musikförsäkringar, och mycket annat.
Bli stödmedlem genom att sätta in 250 kronor på plusgiro: 27 43 28-4. Ange namn och adress.
eif Wangin
leif.wangin@telia.com
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Leif Wangin, ordf.

Linköpings Symfoniorkester
Linköpings symfoniorkester har en styrelse som arbetar för att Linköping ska ha en egen symfoniorkester
bestående av fritidsmusiker och professionella musiker. Vi strävar efter att göra Linköping till en mötesplats,
där Östergötlands musikälskare samlas runt en stimulerande repertoar och lär känna bra dirigenter och
solister i en förnämlig konsertmiljö.
För att komma i kontakt med oss, e-posta på: leif.wangin@telia.com eller ring: 0709-54 56 49

Storgatan 54
013-12 38 27

Stig in i sagans
värld
hos
Ankungen
i Gamla
Linköping

Varmt välkommen till ett nytt spelår med Linköpings Symfoniorkester

Spara mer - bli Förmånskund!
Ring 013-29 00 00 eller gå in på vår hemsida
www.lansforsakringar.se/ostgota. Välkommen!

Abonnemang och biljettpriser
www.liso.nu

Biljettförsäljningen påbörjas 7 augusti i Linköpings Konsert & Kongress biljettkassa, tel 013-356615.
Abonnemang: 500:- (stud. 250:-, musikskoleelev 150:-). Nyårskonsert: 250:- (stud.100:-, musikskoleelev 40:-).
Ordinarie konserter: 150:- (stud. 75:- musikskoleelev 40:-). Barn under 12 år gratis. Under säsongen kan
ändringar i programmet inträffa. Meddelas i pressen samt på vår hemsida www.liso.nu

Solist Staffan Mårtensson klarinett
Dirigent Glenn Mossop

Solist Susanne Ronner Larsson sopran
Dirigent Torsten Östergren
dansare från Folkuniversitetet

Dirigent Ragnar Bohlin
Akademiska Kören

Program
Arriaga Juan Crisostomo 1806-1826
De Lyckliga Slavarna
Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Klarinettkonsert
Dmitri Shostakovich 1906-1975
Symfoni nr 9

Schubert mässa i G-dur m.m.

Det är alltid trevligt att uppmärksamma någon på jämna födelsedagar, och år 2006 kan vi fira några
av de allra största tonsättarna. Att Mozart fyller 250 kan väl ingen ha undgått att lägga märke till, och
vi hyllar honom genom att låta Linköpings egen Staffan Mårtensson vara solist i ett av hans sista och
vackraste verk, Klarinettkonserten.
En annan sorts musik svarar 100-årige Dmitrij Sjostakovitj för. Hans ljusa nionde symfoni är full av
lek och humor, och ger många av orkesterns musiker goda möjligheter att visa sin skicklighet.
Inleder konserten gör 200-åriga spanjoren Arriaga. Dessvärre avled han innan fyllda tjugo, men han
hör ändå till de stora, och uvertyren till De lyckliga slavarna är en fullträff! Dirigerar gör den välsedde
bekantingen Glenn Mossop.

Ingen konsert under året är så fylld av förväntningar på gammal god tradition som Nyårskonserten.
Publiken kräver de kände valserna, galopperna, polkorna, som skrevs i Wien under den tid då staden fullkomligt genomsyrades av baler och fester – och då tonsättarna i klanen Strauss ledde sina orkestrar till den
dansante publikens förtjusning. Pappa Johann och hans söner Johann och Joseph stod för huvuddelen av
all musik och de skrev alla flera hundra musikverk var, så det finns åtskilligt att plocka från. Deras framgångar lockade också andra att försöka i samma stil, både i Wien och på annat håll. Hela operettraditionen har sina rötter i Wien – och Susanne Larsson har efter många års erfarenheter i Österrike och
Tyskland haft rika tillfällen att dyka ner i den äkta wienska atmosfären.

Många tonsättare tycks ha fått med sig musiken i generna, eller med modersmjölken. De har förstått
allt från början. Många har kunna skriva noter innan de lärt sig bokstäverna. Tänk bara på Mozart.
Men också Sten Broman sade sig ha skrivit sitt första stycke vid tre års ålder. Benjamin Britten byggde
många av sina mogna verk på skissböcker från skolåldern. Mendelssohn skrev flertalet av sina bästa
och viktigaste verk som tonåring. Rossinis tonårsverk är fullkomligt geniala. Det som imponerar är
dessa unga tonsättares mognad och hantverksmässiga fulländning. Störst är kanske ändå Schubert som
har en så enormt stor ungdomsproduktion på omkring 600 verk innan han fyllde tjugo. Däribland
sex symfonier, halvtimmeslånga och fullvuxna, samt fem storslagna mässor… En av dessa står på programmet när Akademiska kören, solister och välkände Ragnar Bohlin intar podiet.

Storgatan 76, 013 -13 02 00

Söndag 1 april 2007 kl 18.00. Konsert & Kongress

www.firsthotels.se

APRIL, APRIL. HUMOR I MUSIKEN

Höstprogram Passagen 2006

700 kvm med allt för små och stora musiker!

19.8 - 7.10
Me, myself and I
14.10 - 25.11 Unga ALKA
2.12 - 1.07
Kommunens konstinköp 2006
Offentliga programkvällar

www.malmbergsuroptik.se
Öppet tis-sön kl 11-16 Stora torget 2
Kultur- och fritidsnämnden

Klostergatan 24, Linköping. Vx 013-31 11 19
www.musikborsen.se
e-post: linkoping@musikborsen.se

överraskningarnas afton
Dirigent Håkan Sund

Ja, vad ska man skriva om denna konsert utan att ta ifrån den överraskningens glädje? Det är ju just
det oväntade vi vill bjuda på, och Håkan Sund är verkligen expert på att med konstnärlig finess och
smakfull lärdom komma med något som vänder upp och ner på alla begrepp. Sund är en mycket
framgångsrik och uppskattad dirigent och arrangör, och som sångare blev han på sin tid välkänd i
Kvartetten Olsson. Naturligtvis vill denna konsert locka fram ett och annat skratt, men också till
eftertanke – för här kommer också några helt ”normala” klassiska verk att spelas. Ni kommer säkert
att få se orkestermedlemmarna göra sådant de normalt inte gör (i alla fall inte på scenen), men dagens
datum väcker förväntningar. Ingen går säker, inte ens de gamla älskade tonsättarna.

The art of
relaxation.
Your second
home is
First ®

e-post:__________________________@________________________

UNGDOMSVERK

Tel:____________________________

NYÅRSKONSERT

Postadress:_____________________

FÖDELSEDAGSFEST

The First
music-hotel
in town.
Check in and
check it out!

Adress:_________________________

Söndag 4 februari 2007 kl 18.00. S:t. Lars kyrka

Namn:__________________________

31 december 2006 kl 15.00. Konsert & Kongress

Jag vill vara med som stödmedlem i Linköpings Symfoniorkester

Söndag 8 oktober 2006 kl 18.00. Konsert & Kongress

