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Vänner.
Som tidigare meddelats har orkester och vänförening ändrat namn. Förhoppningsvis 
har alla medlemmar fått det nya ”pinset” och lärt sig att leva med det nya namnet. 
Vi har en målsättning att göra vår del av GWO:s hemsida lite roligare och mera 
informativ med text och bilder som kan vara av intresse.
Våren har bjudit på en mängd härliga konserter varav några nämns i detta blad. 
Fortsättning följer bl. a på den nya ”Taubescenen” på Liseberg under sommaren. 
Så håll utkik i ortspressen eller på GWO:s hemsida för att inte missa något. 
Styrelsen önskar medlemmarna en riktigt skön sommar.

Årsmötet 2008
Den 26 mars hölls årets årsmöte i Kronhuset. Det inleddes traditionsenligt med 
att mässingssextetten ur GWO spelade . Ett mycket uppskattat inslag.
Tjugosex medlemmar infann sig på mötet som behandlade sedvanliga frågor.
Avgående ur styrelsen, Lars-Göran Ek och orkesterns representant Kjell Henriks-
son avtackades med en blomma.
Ersättare för dessa är Per-Olof Kamne och från orkestern Neil Baker. 
Den nya styrelsen ser ut som följer: ordförande Leif Lundin, vice ordförande 
Britt-Marie Hallén, sekreterare Per-Olof Kamne, kassör Arne Johnsson, orkester-
repr. Neil Baker, suppleanter Björn Forsmark, Josef Helperin och Ingrid Wirsin.
Du som önskar få protokollet från mötet kan få det antingen via e-post eller via 
vanligt brev. Hör i så fall av dig till undertecknad, adressuppgifter finns i faktaru-
tan nedan.     Leif Lundin, ordförande

Vänbladet - medlemstidning för Vänföreningen GWO
Redaktör och ansvarig utgivare: Leif Lundin

adress: Persgärde 48, 437 33 Lindome

telefon: 031-993590, e-post: leif.siw@bredband.net

Göteborg Wind Orchestras hemsida: www.gwo.se
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Verksamhetsberättelse, GöteborgsMusikensVänner, 2007
Styrelsen har bestått av följande medlemmar:
Ordf.  Leif Lundin
V. ordf.  Britt-Marie Hallén
Sekreterare Lars-Göran Ek
Kassör  Arne Johnsson
Orkesterrepr. Kjell Henriksson
Suppleanter Björn Forsmark
  Ingrid Wirsin
  Josef Helperin
Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten.
Vänbladet har utkommit med tre nummer.
Medlemsantalet var vid årets slut 551 st. varav 31 st. hedersmedlemmar, 72 st. 
ständiga medlemmar och 19 st. ”gamla anställda”. 
Även under år 2007 har föreningen kunnat bidra orkestern med ekonomiska me-
del, nämligen 51 kkr. avsedda för inköp av två bärbara telefoner till administra-
tionen, en bildskärm för annonsering i Rikssalen och för scenklädsel till orkestern.
Intäkterna från serveringen och skivförsäljningen är fortsatt goda även om utloka-
liseringen av flera konserter till bl. a Göteborgs Domkyrka och Svenska Mässan 
gjort att höstens inkomster minskat jämfört med föregående år.
Medlemmar ur föreningen har deltagit vid samtliga konserter i Göteborg med 
omnejd och även på några turnéer.
Årets vänföreningskonsert som ägde rum den 5 april bjöd på, förutom ”Vänskaps-
bandet med Anton Ljungqvist som sångsolist, musik som föreningens medlem-
mar själva valt genom omröstning. En bejublad tillställning som gav mersmak. 
Tack GöteborgsMusiken för denna mycket fina konsert.
Vänföreningens stipendium tilldelades i år klarinettisten Anna Lindqvist från 
Donnergymnasiet. Anna mottog stipendiet vid en konsert i Artisten den 4 maj. 
I december månad fyllde en av våra hedersmedlemmar, Bror Hedlund, 90 år. Han 
uppvaktades av vänföreningen med en bukett blommor.
Under året ändrade orkestern namn från GöteborgsMusiken till ”Göteborg Wind 
Orchestra”. Detta medförde att även vänföreningen fick byta namn och heter från 
och med år 2008 ”Vänföreningen GWO”. Nya medlemskort och pins har tagits 
fram och distribuerats till samtliga medlemmar.
Styrelsen tackar medlemmar och orkester för ett givande år och ser med tillförsikt 
fram emot nästa.

Göteborg i februari 2008
  Leif Lundin Britt-Marie Hallén Arne Johnsson  
   Lars-Göran Ek        Kjell Henriksson 
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Ann Mari 
Dybeck och 

Gunvor 
Winberg 

har mäkta 
trevligt

Ella-Brita 
Olvén 

och 
Stig och 

Ingrid Hydén 
föredrog att 

mingla i 
Rikssalen

Årets vänföreningskonsert

Torsdagen den 20 mars fylldes Rikssalen i Kronhuset av förväntansfulla vän-
föreningsmedlemmar. Liksom förra året hade medlemmarna fått rösta på vad 
som skulle spelas och då kan det ju inte bli annat än bra. Etthundratio medlem-
mar hade röstat. Programmet avslutades med marschen ”Alte Kameraden” som 
extranummer och efter den nästan studsade besökarna upp för trapporna till det 
väntande minglet.
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Två hedersmedlemmar, 
musiker från Spårvägstiden, 

Wolfgang Euler och 
Göran Wallgren,

talade gamla minnen

Jan 
Håkansson,
Ingvor och 

Bengt
 Gerdsberg
njöt av det 
som bjöds

Trombonisten 
Martin Söderlund 
tar en välförtjänt 

fika efter konserten
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När detta läses har Göteborg Wind Orchestra genomfört en succéartad turné i 
Kina, inbjudna av ett företag som har Kinesiska statens uppdrag att sprida väster-
ländsk musik i landet. Via sms redan efter den första konserten den 7 maj fick vi 
besked om att orkestern fått stående ovationer från en tolvhundrahövdad publik 
som fått lyssna till allt från Sjostakovitj till Stevie Wonder via Rossini, Viktor 
Widqvist och Bobby Ericson för att nämna några. När man som tredje extranum-
mer spelade ABBA:s ”Dancing Queen” trodde man att taket skulle lyfta.
Senare under veckan kom följande e-postbrev från orkesterns producent, David 
Fredlund, som skriver:
 
”Turnén har inletts med två konserter i Beijing, i konserthallarna vid Beijing 
University och Beijing Renmin University, inför en månghövdad och mycket en-
tusiastisk publik och under ledning av chefdirigent Alexander Hanson. Konserter 
kommer de närmaste kvällarna att ges även i Ninguo och Heifei.

Göteborg Wind Orchestra i Kina

GWO spelade inför en månghövdad publik i Kina ...
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Arrangören för turnén, Xue 
mei Shen vid Beijing Victory 
Cultural Development Ltd 
har haft många västerländska 
orkestrar på besök, bland 
annat Berliner Filharmoniker 
och City of London Sinfonia. 
Hon är mycket nöjd. - Det 
blandade konsertprogrammed 
med klassisk musik, jazz, 
svensk musik och underhåll-
ningsmusik är enormt upp-
skattat av publiken, säger 
hon. - Det är så här man 
skall få publiken att hitta till 
konsertsalarna.
 GWO är bland de allra bästa 
orkesterbesöken jag haft, det är 
en disciplinerad och tekniskt 

... under ledning av chefdirigent Alexander Hanson.

Göran Marcusson framför Vid Frösö kyrka
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driven ensemble 
med en mycket pro-
fessionell attityd.  
 
Den avslutande 
delen av turnén 
kommer att in-
nebära konserter i 
Zhoushan, Ning-
bo och Shang-
hai, där GWO:s 
konsert äger rum i 
det nybyggda Ori-
ental Arts Center, 
färdigställt 2005 
och med en konserthall med 2000 platser. Göteborgs Stad har haft systerstads-
relationer med Shanghai sedan 1986 och GWO:s konsert sker i samband med 
Göteborgs Stads officiella besök vid ”Sister Cities Forum”, ett program för att yt-
terligare stärka kontakterna städerna emellan och för att öppna dörrar för företag 
med intresse av den kinesiska marknaden.
 

GWO:s inbjudan till Kina kommer från Beijing Victory Cultural Development 
Ltd. Turnén möjliggörs också genom stöd från Statens kulturråd och näringslivs-
gruppen vid Göteborg & Co samt privat sponsring.
Vi har all anledning att vara stolta över vår fantastiska orkester som på ett lysande 

och hedervärt 
sätt representerar 
Göteborg och 
Sverige.

(Mikael Felle-
nius har lovat att 
komma med en 
fyllig reseskildring 
i nästa nummer av 
vänbladet.)

GWO fick efter konserten motta ...

... stående ovationer från en entusiastisk publik.
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Vänföreningens stipendium på 2000 kronor tilldelades för år 2008 artonårige 
Oskar Stenmark från Donnergymnasiet på Hisingen.

Oskar spelar trumpet och fick stipendiet med juryns motivering: ”Oskar Stenmark 
visar utomordentliga färdigheter vad gäller blåsteknik, frasering och intonation. Han 
spelar med pondus och osedvanlig säkerhet och kan förmedla musik till publiken. Han 
utstrålar självförtroende i framträdandet och kompletterar detta med ödmjukhet i 
ansökan”.

2008 års stipendiat 

Oskar Stenmark
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Stipendieutdelning vid fullsatt musikalkonsert

Under en av de fyra, i Kronhuset, fullsatta musikalkonserterna med Anki Alberts-
son och Niklas Andersson som solister fick årets stipendiat motta blommor och 
pengar ur just Ankis hand. Konserten, ”West End Highlights”, bjöd på höjd-
punkter från våra mest älskade musikaler som”Miss Saigon” ”Les Miserables”, 
”Chess,” ”The Phantom Of The Opera” och många flera. De båda solisterna bjöd 
verkligen på sig själva och visade vilka fina musikalartister de är.
Med största sannolikhet återkommer de till hösten.

Anki och Oskar strålar ikapp efteröverlämnandet

Gästartisterna Niklas Andersson och Anki Alberts-
son tillsammans med dirigenten Jon Terje Svendsen

Niklas kramar förtjust om 
blomsterutdelerskan Siw Lundin

Leif Lundin gratulerar årets stipendiat 
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Anki och Niklas 
var i 

högform ...

...och fick 
verkligen med 
sig publiken



Kronhuset var fullsatt 
då Göteborg Wind Orchestra tillsammans med Rigmor Gustafsson i början av 

Ombyggnad
Ombyggnaden av Kronhusets våning två har nu påbörjats och beräknas vara fär-
dig under andra halvan av augusti. Det innebär att våra möjligheter till servering 
markant förbättras. En åtta meter lång bardisk i kombination med en stor mängd 
ståbord skall förhoppningsvis korta ner kötiderna. För de som inte har möjlighet 
att ta sig upp för trapporna (det blir tyvärr ingen hiss) kommer vi att erbjuda 
möjligheter till servering i Rikssalen som tidigare.
I samband med invigningen av ombygget kommer orkestern att ge ett antal kon-
serter till vilka vänföreningens medlemmar kommer att ha förtur till biljetterna.
Artister som nämnts i sammanhanget är bl.a. Göteborgsoperans Carolina Sand-
gren, Per Fritzell från Galenskaparna och After Shave samt musikalsångaren 
Christopher Wollter. En speciell inbjudan kommer före eller under sommaren.

februari tillsammans gav tre 
bejublade konserter. Rig-
mor är en stor beundrare 
av orkestern som hon säger 
är unik genom sitt sätt att 
spela med hela sitt hjärta.
Konserten bjöd på en 
blandning av jazzmusik 
och låtar från Rigmors egna 
CD-inspelningar. Dirigent 
var Örjan Fahlström.

Rigmor signerar skivor så pennan glöder
Örjan Fahlström och Curt-
Eric Holmqvist samtalar i 

pausen


