Linköpings Symfoniorkester
C/O Agneta Persson
Palmaers Gata 25
584 37 Linköping

Kära musikvänner!
Nu är det klart!
LiSO har tagit de sista besluten så att vi alla som är intresserade av LiSO:s verksamhet han bli medlemmar.
Medlemskap för oss som inte spelar med i orkestern kostar 250 kr per år och ger oss en rabatt på 100 kr då vi
köper abonnemang, men det bästa är att vi på detta sätt stödjer vår fina orkester.
Ledningen är helt inne på att verksamheten ska fortsätta med oförminskad styrka och att den med tiden ska
öka och förändras!
Spelårets program ser lockande ut och är en rejäl satsning. Även om orkestern en tid levt under knapphetens
mantel satsar man friskt. Bra!
Nu till det praktiska: jag har blivit adjungerad till styrelsen och ombedd att ansvara för kontakten med stödmedlemmarna. Var snäll och fyll i bifogad talong och skicka den till mig så får du ett medlemskort och mer
information.

Kära musikvänner!
STABILITET
Rejmes står för stabilitet och kontinuitet.

TRYGGHET
Vi vet vem vi är, vad vi kan och vad vi vill.
Detta skapar trygghet.

SERIOSITET

Agneta Persson, representant för stödmedlemmarna

Inom Rejmeskoncernen är vi seriösa.
Det är skönt att kunna se kunden i ögonen
mer än en gång.

OMTÄNKSAMHET

Artisternas buketter sponsras av

Inom Rejmeskoncernen är vi omtänksamma.
Vi vårdar och respekterar våra kunder, arbetskamrater
och miljön.

Trädgårdstorgets Blommor
- butiken med traditioner och service
013-20 87 88 • Djurgårdsgatan 18

MED GLIMTEN I ÖGAT

www.scopex.se/torget
Nygatan 21
013-12 55 57
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www.linkoping.se/musikskolan • e-post. kerstin.keineby@linkoping.se

I år är det 70 år sedan Eskil Olsson som grundade orkestern samlade ett antal musiker, till största delen
amatörer, som började spela. Under det första verksamhetsåret gavs ingen konsert men därefter blev det
många välbesökta konserter. Eskil Olsson var orkestern förste dirigent och var kvar i fyra år innan han
flyttade från Linköping.
Till att börja med sorterade man under ABF vilket var naturligt att använda sig av dess administration för
att bygga upp orkestern. Namnet innebar tyvärr vissa problem att erhålla bidrag varför man beslöt att byta
namn till Linköpings Orkesterförening. Sedan några år är orkesterns namn Linköpings Symfoniorkester.
Detta generalprogram innehåller information om höstens konserter samt kort om vad som händer i vår.
Anledningen till detta är att vi i år av flera skäl ligger väldigt sent i programläggningen. Vi har valt att kvalitén fått stå första rummet för att du som konsertbesökare eller musikant skall få bästa möjliga upplevelse.
En lite annorlunda programsammansättning för att göra det så spännande som möjligt.
En viktig sak är att det nu är klart hur du som stödmedlem skall kunna vara med att hjälpa orkestern att
fortsätta i samma anda som förut. (se information på annan plats i programmet)

DET HÄR STÅR VI PÅ REJMES FÖR

Storgatan 54
013-12 38 27
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ANKUNGEN BARNBOKHANDEL
Hemsida www.go.to/ankungen
Adress Kryddbodtorget 6, 582 46 Linköping
Tel/fax 013-14 92 46

Program
Hösten 2004

Bilar är kul. Kontakt med människor är kul.
Vi gillar våra kunder och arbetskamrater.

REJMES DIN VOLVO OCH REUNALT ÅTERFÖRSÄLJARE
ÅTVIDABERG

Vigfastgatan 1

Kungvägen 1

Prästängsvägen 1

Tel 013-20 35 00

Tel 0142-132 20

Tel 0120-120 00

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

Biljettförsäljningen påbörjas den 8 augusti i Linköpings Konsert & Kongress biljettkassa, tel 013-356615.
Abonnemang: 500:- (stud. 250:-, musikskoleelev 150:-). Nyårskonsert: 225:- (stud.110:-, musikskoleelev 35:-).
Ordinarie konserter: 130:- (stud. 60:- musikskoleelev 35:-). Barn under 12 år gratis. Under säsongen kan
ändringar i programmet inträffa. Meddelas i pressen samt på vår hemsida www.liso.nu

Inom Rejmeskoncernen finns framåtanda och ett
offensivt tänkande.

MJÖLBY

Linköpings Symfoniorkester

Abonnemang och biljettpriser

FRAMÅT

LINKÖPING

Leif Wangin, ordförande för Linköpings Symfoniorkester

www.rejmes.se

www.liso.nu

Våren 2005
Carmina Burana
AIDA- konsertversion
söndag 6 mars 2005 kl 18.00
söndag 24 april 2005 kl 18.00

Rossini Uvertyr till Den tjuvaktiga skatan
Mozart Adagio i E-dur
Britten Matinées musicales
Beethoven Symfoni nr 5 ’Ödessymfonin’

Schubert Uvertyr till Rosamunda
Schubert Sånger
Schubert Symfoni nr 8 ’Den ofullbordade’

Linköpings Konsert och Kongress
Jon Terje Svendsen dirigent
Ann-Christine Larsson sopran
Henrik Holmberg tenor

En jubileumskonsert ska naturligtvis vara just så full av variation att alla smaker kan tillfredsställas. Här samlas verkligen gammalt
och nytt, känt och mindre känt, solistframförande och rena orkesterverk. Uvertyrens trumvirvlar fokuserar intresset, och sedan
kommer Emmy Lindström från Linköping att med sin violin framföra adagio i E-dur av Mozart. Hon har studerar sitt andra år på
Musikhögskolan i Göteborg för Marja Inkinen och dessförinnan på musikgymnasiet i Norrköping för Päivikki Wirkkala–Malmqvist.
Emmy har bland andra stipendier tilldelats Kungl. Musikaliska Akademiens ungdomsstipendium inte mindre än sex gånger.
Sommarens höjdpunkt är att deltaga som soloviolinist i Staffan Mossenmarks opera ”För en liten stund sen” på Baldersnäs Herrgård i
Dalsland. Den välkände dirigenten, TV-profilen, tonsättaren Lars Tilling fortsätter så programmet med Brittens Matinées musicales,
glada och humoristiska små miniatyrer i Rossinis anda – och sedan avslutas programmet med alla tiders mest uppskattade symfoni:
Beethovens Ödessymfoni.

PassagenKonsthallen 2004-2005
7.10 – 10.10
16.10 – 27.11
4.12 – 8.1
22.1 – 5.3
12.3 – 16.4
23.4 – 28.5

Franz Schubert blev inte mer än 31 år gammal, men hans produktion är enorm. Han komponerade musik av nästan alla de slag: mässor,
symfonier, kammarmusik, pianoverk – men kanske framför allt sånger. Ibland kunde han skaka fram ett par tre sånger samma dag.
Det som är så märkligt är att han trots snabbheten alltid hittade geniala melodier.Först sig bör en uvertyr, den till skådespelet
Rosamunda, och sist den legendariska symfoni som gått till historien som ’den ofullbordade’. Den har bara två satser, och på den tiden
förväntade man sig alltid fyra. Kanske var Schubert nöjd med två. Mellan orkesterverken sjungs ett urval av Schuberts sånger. Hans
mästerliga förmåga att förena ord och ton har lockat åtskilliga sentida kolleger (Liszt, Offenbach, Berlioz, Reger…) att ersätta
pianostämman med fylliga orkesterklanger. Den här kvällen dirigerar Glenn Mossop orkestern. Publiken har mött den skicklige i Sverige
sedan länge boende kanadensaren tidigare, och han är alltid välkommen tillbaka. Karolina Blixt har varit solist och korist vid en rad olika
konserter och evenemang runt om i Östergötland, däribland vid invigningen av Birgittajubiléet i Vadstena 2003. Medverkade i årets
sommaropera Ärret med Vadstena-Akademien på Gamla Teatern i Vadstena.

700 kvm musikinstrument och alla tillbehör.
Välkommen!

Signerad textil
Peter Hagdahl
Kommunens konstinköp
Maya Eizin
Kontakt“ Martin Etherton Friberg &
Stefan Holmlid
Olle Schmidt 5 v

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

Musik från balernas Wien

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

Traditionen har många år på nacken och vi hittar den på många håll runt om i världen. Under nyårshelgen förväntar man sig att få
lyssna till musik från balernas Wien, musik som komponerats av familjen Strauss tre geniala tonsättare. Här samlades åtskilliga av
Europas mest tongivande personer eftersom de krigshärjade länderna nu valt Wien som ort för att förhandla om freden, och man
behövde roa sig. Johann kände att musikerjobbet var slitigt och tungt, och han gjorde allt för att hindra sina söner från att välja samma
yrke. Men de utbildade sig i hemlighet, och en dag kunde Johann den yngre öppna en konkurrerande bal, till faderns förtret, men till
publikens stora förtjusning. Man märkte snart att Wien fått en ny, ännu mer begåvad och utåtriktad valskung. Ibland behövde han hjälp
för att hinna komponera allt musik som behövdes, och han vände sig då till sin bror Joseph – vilken inte alls önskade bli musiker och
som kallade sitt opus ett ’den första och sista valsen’. Så blev det nu inte, och många har ansett honom vara den främsta kompositören
av dem alla. Sedan finns ju dessutom brodern Eduard och hans son Johann (den yngste), som också komponerade….
Den unge norrmannen Jon Terje Svendsen dirigerar och som sångsolister medverkar Ann-Christine Larsson som arbetar bl a vid
Göteborgsoperan, och Henrik Holmberg, senast uppmärksammad från sommarens föreställningar vid Vadstena-akademien

Både bank och försäkring hos oss, en bra affär på många sätt

Bli Förmånskund - det lönar sig!
• Lägre pris på försäkring
• Lägre självrisk vid skada

Ring oss på 013-29 00 00
så berättar vi mer.
Välkommen!

Storgatan 76, 013 -13 02 00
www.firsthotels.se

The art of
relaxation.
Your second
home is
First ®

e-post:__________________________@________________________

Sankt Lars kyrka Linköping
Glenn Mossop dirigent
Karolina Blixt mezzosopran

Tel:____________________________

NYÅRSKONSERT

Postadress:_____________________

SCHUBERTAFTON

Adress:_________________________

JUBILEUMSKONSERT
Linköpings Konsert och Kongress
Lars Tilling dirigent
Emmy Lindström violin

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

Namn:__________________________

Fredag 31 december 2004 kl 15.00

Söndag 21 november 2004 kl 18.00

Jag vill vara med som stödmedlem i Linköpings Symfoniorkester

Söndag 10 oktober 2004 kl 18.00

