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Konserter sedan sist
 Domkyrkan i Göteborg var vid tre tillfällen i det närmaste fullsatt då 
GWO tillsammans med Niklas Andersson, Eva-Lotta Ohlsson och Brunns-
bo Musikklasser gav julkonsert dagarna före jul. Publiken fick ta del av den 
vackraste julmusik som tänkas kan. Orkestern var i verklig julstämning lik-
som Brunnsbobarnen och sångsolisterna.

Eva-Lotta Ohlsson framför ”O Helga Natt”Niklas Andersson sjöng 

bl. a “White Christmas”

 På framsidan ses i en stämningsfull bild hur Domkyrkopubliken njöt av 
härlig julmusik vid en av årets tre julkonserter.
 På sidan sex fortsätter artkeln om “Konserter sedan sist”
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Bästa medlemmar
 År 2011 har startat med en publiktillströmning som nästan känns osan-
nolik. Nya medlemmar har strömmat till och vi är nu uppe i över åttahundra 
st. Styrelsen vill i sammanhanget, mycket varmt, tacka för de frikostiga stöd-
belopp som betalats in utöver medlemsavgifterna.
 Allt fler väljer att få Vänbladet utskickat via e-post och nytillkomna 
medlemmar uppmanas bestämma hur ni vill ha det. Meddela på leif.siw@

bredband.net . 

 En uppföljning på den fråga som ställdes till våra politiker strax före 
valet 2010 har gjorts (Vänblad 2/2010) Respektive partikanslier har fått en 
påminnelse om löften som gavs och är också ombedda att besöka Kronhu-
set för att lyssna till GWO.
 I skrivande stund råder bister kyla utomhus men våren lär komma. Tills 
dess får vi värma oss med den musik som spelas i Kronhuset. Vi ses väl på 
vänföreningskonserten?      Leif  Lundin 

Vårkonsert
 Vänblad nr 2/2010 innehöll en annons om PROMS- konsert med Göte-
borg Symphonic Band/Hemvärnets Musikkår, Göteborg. Ett stort antal 
av våra medlemmar nappade på det rabatterade priset vi erbjöds och fick 
en fin upplevelse i Göteborgs Konserthus där man bl. a kunde njuta av 
GWO:s fantastiske eufonist Anders Lundin. Lördagen den 19 mars ger 
samma orkester en vårkonsert i Artisten, Göteborg på temat filmmusik och 
även denna gång har man som solist anlitat en av GWO:s musiker, nämli-
gen klarinettisten Ola Persson. Konferencier är Niklas Hjulström Då GWO 
denna dag spelar barnkonsert, som rimligen inte konkurrerar rekommend-
eras vänföreningens medlemmar att söka sig till Artisten. Liksom i höstas 
erbjuds vi rabatterat pris och biljetter bokas genom att gå in på www.proms.se  
och där klicka på Vårkonsert-biljetter och vidare GWO vänförening biljetter 
och ange vid köp rabattkoden Ola
 Mer information om konserten på orkesterns hemsida www.proms.se 
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Vänföreningen GWO 

Verksamhetsberättelse år 2010
 Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Ordförande Leif  Lundin,
vice orsförande Britt-Marie Hallén, sekreterare Sofie Johansson, kassör 
Arne Johnsson, orkesterrepresentant Neil Baker. Suppleanter: Ingrid Wir-
sin, Josef  Helperin, Bo Sörensson.
 Styrelsen har haft sex protokollförda möten.
 Vänbladet har utkommit med tre nummer, samtliga med fyra sidor i färg, 
vilket uppskattats av medlemmarna och höjt den allmänna kvaliteten på 
utgåvan.
 Medlemmar ur föreningen har varit närvarande för skiv- och kaffeförsälj-
ning samt blomsteröverlämning till dirigenter och solister vid GWO:s samt-
liga konserter.
 Medlemsantalet har stigit från 677 st. till 780 st. som under året fått njuta 
av många härliga konserter. 
 Onsdagen den 21 april hade vi åter glädjen att vara inbjudna till Vän-
föreningskonsert. Inbjudna solister var Hans Josefsson och Stefan Anders-
son, men tyvärr uteblev Stefan då han drabbades av det isländska askmolnet 
och inte kunde ta sig från London. Orkestern, Josefsson och gästdirigenten 
Anders Ottosson skötte dock det hela med bravur och gav oss en härlig 
kväll.
 Under pompa och ståt i närvaro av Bohus Elfsborghs Caroliner namn-
gavs publikfoajén på Kronhusets våning två i samband med vänf.konserten 
och fick namnet ”Foajé Carl XI”. Senare under året förärades vi en tavla 
föreställande Carl XI av en av våra medlemmar.
 Att orkestern, trots endast 70 % verksamhet, åter givit konserter under 
hela året, återspeglades inte minst i vårt försäljningsresultat vilket har in-
neburit att vi kunnat bidra med inte mindre än sjuttiofem tusen kronor till 
GWO:s verksamhet. Denna gång i form av omklädsel av publikstolar (fem-
tio tusen kronor) och till fotografering av orkesterns medlemmar (tjugofem 
tusen kronor), foton som kommer att pryda rikssalen. 
 Många av föreningens medlemmar har under året aktivt påverkat våra 
makthavare/beslutsfattare för att få till stånd en återgång till en komplett 
orkester med full arbetstid, vilket i hög grad uppskattas.
 Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas på ett lika bra 2011.



Årsmötet 2011
 Vänföreningens årsmöte 2011 avhölls i Kronhuset onsdagen den 23 feb-
ruari och inleddes med att mässingssextett ur orkestern spelade till mötes-
deltagarnas stora förtjusning och beundran. Anders Lundin tackade, efter 
genomförd spelning, vänföreningen för dess goda insatser till orkesterns 
fromma. Mötet, som besöktes av tjugo medlemmar, behandlade i övrigt 
stadgeenliga frågor och under punkten “övriga frågor” framförde Neil Bak-
er hela orkesterns tack till föreningen för vårt ideella och goda arbete. Bo 
Sörensson framhöll de så kallade “kaffetanternas”, de flickor som sköter 
serveringen, fantastiskt fina arbete. “Utan dem hade vänföreningen inte 
kunnat ge tillbaka till GWO det den kan. De förtjänar att uppskattas spe-
ciellt” och det är bara att hålla med. 
 Den nya styrelsen ser ut som följer: Ordförande Leif  Lundin, vice ord-
förande Britt-Marie Hallén, sekreterare Sofie Johansson, kassör Arne Johns-
son, orkesterrepresentant Sebastian Wilke. Suppleanter: Ingrid Wirsin, Jo-
sef  Helperin, Bo Sörensson. 

Elizabeth Johansson
 I det förra numret av vänbladet presen-
terades GWO:s administration, dock utan 
bild på Elizabeth Johansson. Nu har hennes 
vikariat ändrats till en 60%-ig tjänstgöring 
och vi hälsar henne hjärtligt välkommen som 
anställd.
 Det kan i sammanhanget nämnas att ad-
ministrationen i sin helhet nu flyttat från 
lokalerna på Postgatan 8 till tredje våningen i 
Kronhuset. En kontorsmiljö som måste vara 
avundsvärd. Tänk att dagligen få vistas bland 
träbjälkar vars virke stod på rot när Gustav 
Wasa var kung. Man känner historiens ving-
slag. Lämplig adress till administrationen är 
numera:  Box 11295, 404 26 Göteborg  

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för år 2011?
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Så här ser hon ut, Elizabeth
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Konserter sedan sist
 År 2011 inleddes med det som fått namnet ”Vinterkonsert”. I huvudsak 
spelades musik från den cd-skiva som just spelats in och som utkommer 
under våren (se sista sidan). Vi tror på stor försäljning.
   Man passade också på att presentera vårens generalprogram och kunnig 
presentatör var GWO:s vd Mikael Fellenius

Ohh! Monica
   Den succéartade konserten från november månad upprepades inför fyra 
utsålda hus. Rigmor Gustafsson var, som vanligt, helt lysande i sin tolk- 
ning av Monica Zetterlunds melodier. Vi hoppas att snart få återse Rigmor 
i Kronhuset.

Prag - kulturstaden
 Under namnet ”Prag – kulturstaden” spelades musik från Tjeckien. Kon-
serten inleddes med Smetanafanfar av Karel Husa för att följas av Bohuslav 
Martinús ”Konsert för cello, blåsare, slagvek & piano”
 Vi fick, i det stycket, lyssna till fantastiskt cellospel av Hampus Linder-
holm som till vardags är anställd i Göteborgs Operans orkester. Verkligen 
njutbart.
 Därefter kom kvällens höjdare (ffa) då Karel Husas ”Music for Prague 
1968” framfördes på ett sätt som inte lämnade någon i publiken oberörd. 
Otroligt pampig musik som väl speglade Pragvårens händelser.
 Efter ytterligare några verk av bl. a Smetana och Dvorak fick konserten 
en klockren avslutning genom Julius Fuciks ”Gladiatorernas intåg”.

 Mycket intressant och kunnig presentatör var den inte helt okände Kjell 
Albin Abrahamson som mellan styckena inlevelsefullt och humoristiskt 
berättade om Tjeckoslovakiens historia och om det tjeckiska folket. Mycket 
uppskattat.
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K A Abrahamson och Alexander Hansson tar emot blommor till publikens jubel

Hampus Linderholm visade prov på virtuost cellospel



Göteborg Wind Orchestra finns på facebook!

Håll dig uppdaterad  
du också!


