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”Var blev ni av ?”
Gubbar och Gummor, sånger och skämt som försvann

 – eller gjorde de egentligen det?
Karin Klingenstierna, sång, Jan Zirk, piano, Anders Mårtensson, imitatör

Jerker Johansson, dirigent
Torsdag 10 jan. kl 18.00, Kronhuset, Fredag 11 jan. kl 18.00, Kronhuset

Lunchkonsert med blåskvintett ur GWO
Fritt inträde

Torsdag 17 jan. kl 12.00, Kronhuset

Lunchkonsert med brasseptett ur GWO
Fritt inträde

Fredag 18 jan. kl 12.00, Domkyrkan

Gästspel i Kronhuset!
I samarbete med Göteborg Wind Orchestra presenterar MusikteaterVerket

”Döden Knackar På” - komisk opera i en akt av Woody Allen och Christian Joost.
Solister: Åke Zetterström och Monica Danielsson.

Dirigent: Jerker Johansson. 7-mannaorkester.
Onsdag 16 jan. kl 19.00, premiär

Torsdag 17 jan. kl 19.00, Fredag 18 jan. kl 19.00
Söndag 20 jan. kl 18.00, Måndag 21 jan. kl 19.00

The Big Apple
Musik från USA och New York – Copland, Hess, Bernstein.

Ulf Nilsson, presentatör, Alexander Hanson, dirigent
Torsdag 31 jan. kl 19.00, Kronhuset

Rigmor Gustafsson
Ett efterlängtat återbesök!

Rigmor Gustafsson, sång, Örjan Fahlström, dirigent
Torsd.7 febr. kl 19.00, Kronhuset, Lörd. 9 febr. kl 15.00 och 19.00, Kronhuset

The Typewriter - lunchkonsert - Leroy Anderson 100 år 2008
Jerker Johansson, dirigent, Christian Saag, presentatör

Fredag 15 febr. kl 12.00, Kronhuset
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Kära medlemmar
Den gångna hösten har bjudit på högst varierande musik, alltifrån Pippi

Långstrump via Jill Johnsson till klassiskt. Flera konserter har varit förlagda till
andra ställen än Kronhuset. Julkonserterna kommer vi att få avnjuta i Göte-
borgs Domkyrka, konserter som sålde slut så fort biljetterna släpptes. Den
extraföreställning som lades in blev också den snabbt slutsåld. Glädjande
med så stor publik.

Tyvärr fick de båda konserterna ”Var blev ni av?” ställas in på grund av
sjukdom men kommer att ges den 10 och 11 januari.( Se kommande pro-
gram på sista sidan).

Vi hoppas och tror på en fin vår med mycket härlig musik, generalpro-
grammet är under arbete.

Lev väl så ses vi i Kronhuset. -Leif Lundin, ordförande

Nu har även vänföreningen bytt namn
Vid styrelsemötet den 3 december konstaterades att inga konkreta förslag

eller synpunkter i övrigt inkommit från medlemmarna när det gäller namn-
ändringsfrågan.

Efter en kortare diskussion beslöt en enhällig styrelse att föreningen i
fortsättningen skall heta VÄNFÖRENINGEN GWO

Enkelt och lättfattligt, utan allt för många ord tycker vi. Hoppas att alla
kommer att trivas med det nya namnet, namnändringar är ofta svåra ta till sig
men brukar ”sätta sig” efter ett tag. Den nya logotypen kommer att se ut som
ni ser överst på nästa sida.

Någon gång efter nyår kommer nya medlemskort och pins i samband
med att medlemsavgiften erlägges. Nästa nummer av Vänbladet kommer
också att se lite annorlunda ut.

Upprop ! ! !

Ännu en säsong med Göteborg Wind Orchestra är strax över, en kaval-
kad med god musik för alla smakriktningar. Och ännu väntar vi förgäves på
en rad i stadens tidningar, Göteborgs-Posten eller GT. Det är som om recen-
senterna inte hittar till Kronhuset. Deras färd går alltid till Konserthuset eller
GöteborgsOperan, som bevakas noga. Men om Göteborg Wind Orchestra
inte en notis ens.

Ni vet hur det är, man sitter och njuter av musiken, framförd av Sveriges
bästa blåsorkester. Går hem glad och inspirerad efter en härlig konsert. Kom-
mande dagar letar man febrilt i tidningen efter de lovord man tycker konser-
ten är värd. Men inte en rad. Kultur- och nöjessidorna fulla med artiklar om
diverse begivenheter i stan - men mol tyst om blåsorkestern i Kronhuset.

Nu måste vi i publiken reagera. Fatta penna och skriv insändare i stadens
tidningar, kära medlemmar i vänföreningen! Skriver tillräckligt många, så
borde det ta skruv. Redaktionen är lyhörd för ”allmänna opinionen”. Låt oss
gå samman och bli denna ”allmänna opinion”, som öppnar ögonen på
redaktionsledningen, och även på de enskilda recensenterna. Påtryckningen
måste tydligen komma utifrån, från läsarna som tidningsledningen är ange-
lägen att göra till lags.

Så fatta pennan och skriv! Ju fler som skriver desto bättre.

       Vänföreningens styrelse

VÄNFÖRENINGEN

GWO


