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När drömmen blir verklighet ...
Leif Lundin med hustru Siw mottog i slutet av Vänföreningskonserten en 
blomma från orkesterns medlemmar och varma ord från hornisten Stig Em-
ker som en uppskattning för deras idoga arbete och de båda har berättat att 
denna gest verkligen gick till hjärtat. Gåvor och uppskattning från administra-
tionen genom åren har känts jättebra men när uppskattningen kommer från 
orkesterns medlemmar blir det något alldeles extra. 
Leif fi ck äran att dirigera orkestern i den avslutande marschen och Siw fi ck 
ta hand om bastrumman. Siw skötte sig väl men som tur var spelade inte 
orkestern som Leif slog. Men det ser väldigt bra ut i stillbild. Eller hur? 
       Sofi e Johansson
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Barnkonserter
Under vecka 42 gav GWO tillsammans med Anci Hjulström och med Emil 
Björklund som dirigent en mycket fi n barn- och ungdomskonsert som under hela 
veckan fyllde Kronhuset med skolklasser. Den gick under namnet: ”Blåsväder- om 
vänskap i vått och torrt” och innehöll både skämt, allvar, djup och vacker musik. 
Orkesterns medlemmar bjöd på sig själva och showade verkligen till det i många 
former. Mycket framträdande var fagottisten Mario Saez som, tillsammans med 
Anci, fi ck igång publiken på ett förträffl  igt sätt. Konsertveckan avslutades med två 
välbesökta föreställningar för allmänheten.



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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Vänner
Så var då sommaren slut, vi har kommit en bra bit in på hösten och � era välbesök-
ta konserter är redan genomförda. Tyvärr jobbar orkestern bara halvtid vilket väl 
framgår av höstens generalprogram men anslagen från stad och region räcker ju 
inte till mer. Detta har fått till följd att � era musiker sökt andra jobb och försvun-
nit från Kronhuset. 
Framtiden ser alltså inte speciellt ljus ut då orkestern håller på att falla sönder, vis-
serligen ersatta av duktiga vikarier men med ett väl fungerande lag kan man inte 
handskas hur som helst. Vi får dock se tiden an och hoppas på det bästa. GWO 
har etablerat ett mycket gott samarbete med ”Sveriges Orkesterförenings Västra 
Götalandsdistrikt” som lovat att hjälpa till med sina kontakter i regionen. 
Hoppas på att få ut en mindre variant av Vänbladet före jul med senaste nytt om 
läget inför år 2013.
        Leif Lundin

       GWO:s administration har fått nya telefonnummer:
 Huvudnummer              031-75 70 999
 Biljettbeställning 031-70 60 990

Nu nalkas det höst ...Nu nalkas det höst ...
och med det årets PROMS 

med Göteborg Symphonic Band!
Den 24:e november bjuder Göteborg Symphonic Band på en fullspäckad konsert 
med orkestermusik, allsång och underhållning i säregen symbios. Årets konferen-
cier är den göteborgske trollkonstnären och underhållaren Stefan Odelberg. Med 
honom vid rodret kan vi lita på att det kommer bli en Promskonsert utöver det 
vanliga! Rentav magisk! Som årets sångsolist presenterar vi stolt Jessica Andersson. 
Känd från showen Diggiloo och � erårigt deltagande i, och vinnande av, Melodi-
festivalen, kommer hon förgylla årets Promskonsert med sina sångkvaliteter.

Varmt välkomna till Proms 2012
önskar 

Göteborg Symphonic Band

Kvar i höst ...
Det som återstår denna konsertbegränsade höst är  ”Trombonartisteri”  med Hå-
kan Björkman som solist på Artisten den 2 november, 
”Föränderlig folkmusik” i Kronhuset den 15 november och ”Glädje och fantasi” i 
Örgryte nya kyrka den 6 december med ingen mindre än orkesterns egen � öjtist, 
Göran Marcusson som solist, denne Marcusson som tidigare suttit som förste 
solo� öjtist i London Symphonic Orchestra.
Som sista arrangemang för i år följer ”Strålande jul”, julkonserter  i  Göteborgs- 
och Skara domkyrkor. I Göteborg den 20-21 december kl. 17.00 och 20.00 och i 
Skara den 22 december. (Se annons på sista sidan)
Boka i tid, det lär bli slutsålt.Hemvärnets Musikkår/Göteborg Symphonic Band erbjuder också i år rabat-

terat pris på sin PROMS-konsert som äger rum i Göteborgs konserthus den 
24 november kl. 15.00 och kl 19.00. 
För att få det rabatterade priset går du in på proms.se-biljetter-föreningsrabat-
ter-GWO Vänförening och anger lösenordet ”notställ”

Varmt välkomna
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Vänföreningskonserten
Den 15 maj var Kronhuset åter fyllt med inbjudna vänföreningsmedlemmar. Vi 
bjöds på det program som man gett i skolor under våren och det var lika upp-
skattat av oss vuxna som av de hundratals skolelever som tidigare lyssnat till den. 
Orkestern leddes av eufonisten Anders Lundin som på ett lättsamt och trevligt 
sätt presenterade det hela.  I början av konserten förrättades utdelning av Vän-
föreningens stipendium.  Inbjuden gäst var Mari Wickerts från Göteborgs Stads-
museum, som berättade om Kronhusets historia på ett entusiastiskt, fängslande 
och humoristiskt sätt.  Det obligatoriska minglet i ”Foajé Carl XI” följde därefter 
med sedvanlig munterhet.

Stipendieutdelning
Under Vänföreningskonserten den 15 maj delades vårt stipendium till ung, lo-
vande blåsmusiker i Göteborgsregionen ut denna gång med förändringen ”ung, 
lovande blåsmusiker i Västra Götalandsregionen”. 

Anledningen till förändringen ligger i att GWO fått i uppdrag att verka mer i 
hela regionen och därför har ansökningsmöjligheten gått ut till samtliga musik/
kulturskolor i Västra Götaland. 
Följden blev ett mycket stort antal ansökningar och styrelsen beslutade, efter råd 
från stipendiejuryn, att tilldela inte mindre än åtta sökanden stipendiet. 
Detta slog så väl ut att styrelsen nu beslutat att avsätta medel på ett speciellt konto 
avsett för stipendiater som gör att stipendiet kan utvecklas på olika sätt.

Juryns motivering till årets stipendiater lyder: ”Årets stipendiater visar alla hög kon-
stnärlighet, genrebredd, teknisk virtuositet och musikalisk uttrycksfullhet på ovanligt 
hög nivå. Mängden av ytterst kvalifi cerade sökanden visar på ett stort intresse och 
hopp om framtiden. Stipendiaterna har naturlig scennärvaro och fallenhet för fort-
satta musikaliska intensiva studier. Vi kommer att följa deras öden med förvissning 
om glädjefyllt musicerande.”


