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Kära Vänner!
Vårvindar friska
leka och viska
lunderna kring likt älskande par.
Strömmarna ila,
finna ej vila
förrän i havet störtvågen far.
Klaga mitt hjärta, klaga och hör
vallhornets klang bland klipporna dör.
Strömkarlen spelar,
sorgerna delar
vakan kring berg och dal.

Med Julia Nybergs dikt inväntar vi de friska vårvindarna.
Den 15 mars hölls årsmötet i Sällskapets lokaler på Arsenalsgatan. Val till styrelsen sker
vartannat år och var inte aktuellt denna gång. Revisor Margareta Leijonhufvud
avtackades. Hans von Rietberg som varit suppleant blir nu ordinarie revisor tillsammans
med Björn Petersson.
Det beslutades att årsavgiften skulle vara oförändrad.
Under den goda supén underhöll operasångaren Alar Pintsaar oss med vacker sång på
sex olika språk. Han ackompanjerades av Toomas Tuulse. Efter kaffet berättade vår
hedersordförande Peter Hammargren mycket intressant om sina upplevelser i Berlin
före och under andra världskriget.
Vårens program
19 april besök på Pygméteatern
Vi besöker en av Dr. Lars-Olof Norées musikkvällar på Pygméteatern. Denna kväll ges
föreställningen ”Lika men Olika” – musik, text och mycket underhållning – med Angela
Kovacs, Jan Modin och Jeremy Carpenter. Angela Kovacs är skådespelare, Jan Modin
skådespelare/regissör och Jeremy Carpenter operasångare. Läs gärna mer på
info@pygmeteatern.se.
Efter föreställningen serveras ett glas rött/vitt vin alternativt alkoholfritt med snittar
och annat tilltugg.

Tid: 19 april kl. 18.45
Plats: Pygméteatern, Vegagatan 17 (vid Odenplan)
Anmälan: Genom att sätta in 350 kr på plusgiro 924454-2 senast den 11 april. Anmälan
är bindande. Deltagarantalet är begränsat.

7 juni stipendieutdelning på Waldemarsudde
Konstnärsfondens traditionsenliga stipendieutdelning kommer att äga rum på
Waldemarsudde tisdagen den 7 juni – samma datum som Prins Sigvards födelsedag –
kl. 18.00
Under prisceremonin kommer stipendiaterna att berätta om sig själva och vi kommer
även att få lyssna till vacker sång och musik.
Efter ceremonin beger vi oss till Prinsens kök där ett glas mousserande vin och en
gourmettallrik väntar oss.
Plats: Waldemarsudde, Prins Eugens Väg 6, Stockholm
Tid: Tisdagen den 7 juni kl. 18.00
Anmälan: Genom att sätta in 375 kr på plusgiro 924454-2 senast den 30 maj. Anmälan
är bindande. Deltagarantalet är begränsat.
Kommunikationer: Spårvagn 7 går till Waldemarsudde.

Donationer
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till de medlemmar som lämnat generösa
donationer till Vänföreningen.
Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till Vänföreningen : Emil Eikner,
Skarpnäck, Barbro Lembke, Stockholm och Jacob Truedson Demitz, Stockholm.
Välkomna till vårens aktiviteter
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802
Hjärtliga hälsningar
Styrelsen/Ewa Kumlin, ordförande och Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbrevet
Medlemsavgifter 2016
Vänligen observera sista inbetalningsdag!
Årsavgiften är för enskild 300 kr och för par 500 kr. Den betalas senast 1 mars till
plusgiro 924454-2.
Avgiften för ständigt medlemskap är för enskild 3000 kr och för par 5000 kr.
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