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Kära vänner!

Du trampar så lätt på smultronblom,

violer och ärenpris.

Så njuter vi livets rikedom

i kvarblivna paradis.

Vågorna vandrar ute på fjärden,

ljum stryker vinden förbi

och ingen i hela världen

har kortare nätter än vi.

Denna dikt av Thomas Tranströmer visar ännu en gång hur han skildrar det stora genom det

lilla.  Man kan höja eller sänka blicken för att få syn på de små undren runt omkring oss.

Motiveringen till Tranströmers Nobelpris i litteratur 2011 var "för att han i förtätade, genomlysta

bilder ger oss ny tillgång till det verkliga". Undrar ni vad ärenpris är? Det är en 10 cm hög

lejongapsväxt som växer i större delen av landet och har blåvioletta blommar i  klasar.

Genomförda evenemang

Under våren har vi hittills haft två evenemang och även haft det sedvanliga årsmötet i

Sällskapets lokaler på Arsenalsgatan 7. Det första evenemanget skedde 8 februari då vi guidades

runt på Kungliga Musikhögskolans nya campus och fick en inblick i de tekniska och

arkitektoniska lösningarna i detta nybygge. I augusti 2016 välkomnades de första eleverna i de

nya lokalerna och invigningen och den stora inflyttningsfesten gick av stapeln i januari 2017 i

närvaro av kungaparet. Vi avrundade kvällen med en middag i lokalerna bestående av fisksoppa,

bröd, vin, kaffe och kaka.

Andra evenemanget var " Couturens hemligheter" på Sven-Harrys konstmuseum den 6 mars där

vi guidades runt av museichefen Elsebeth Welander-Berggren. Utställningen hade en stor bredd

med många plagg utlånade av de danska och svenska kungahusen men även skådespelerskan

Alicia Wikanders klänning som hon bar när hon fick pris på Oscarsgalan. Man ville visa

kreativiteten och hantverksskickligheten bakom sömnadskonsten, från valet av tyg,

tillskärningen av plaggen och till uttrycket som kreationerna gavs beroende på mönster och

utsmyckande detaljer. Ett exempel som kan nämnas är den Balmainklänning som Marianne

Bernadotte lånat ut och som hon själv berättade om. Museichefen berättade att utställningens

curator gärna hade velat visa klänningen med insidan utåt för att synliggöra den mästerligt

utförda fodringen. På utställningen visades också många skapelser av papper utförda av Bea

Szenfeld och då minns vi den spektakulära Nobelklänning skapad av Szenfeld och Naim Josefi

som vår kulturminister Alice Bah Kuhnke bar på senaste Nobelfesten. Kulturministern blev som

en snödrottning på festen med sina stora vita pappersvingar. Kvällen avslutades med middag på

Wasahof där vi trakterades med en fin lammrostbiff och en ljuvlig chokladtryffel med smak av



Grand Marnier till dessert.

På årsmötet 21 mars, som traditionsenligt hölls på Sällskapet, avtackades Vänföreningens

tidigare ordförande Eva Kumlin. Hon har ju med fint omdöme och säker hand fört både

styrelsen och Vänföreningen framåt och avtackades med blommor och ett par fina ljusstakar

från George Jensen vars formspråk är inspirerade från Sigvard Bernadottes egen design. Hon

fick också  en flaska champagne från restaurang Maxim i Paris som blev en liten blinkning till

hennes nya roll som chef för Svenska Institutet i den franska huvudstaden. Som ny ordförande

valdes Gunnar Andersson och till vice ordförande Maria Gad Malmgren. Ambassadör Karin

Enbohm Palmquist valdes in som ny styrelsemedlem och som en del av aktivitetsgruppen. Efter

middagen, som bestod av pilgrimsmusslor, regnbågsfilé och en blodapelsinsorbet med

nötcrunch, fick vi njuta av den rutinerade sångaren Deri Rowlands som underhöll oss med

kända ever-greens. Han ackompanjerades förträffligt på flygel av Wojtek Rutkowski som också

framförde några vackra solostycken.

Stipendieutdelning på Waldemarsudde tisdagen 5 juni 2018 kl.18.00

I år sker stipendieutdelningen två dagar före Prins Sigvards födelsedag och äger rum i

gallerisalen inne i utställningen av Sigrid Hjerténs verk. Under prisceremonin kommer

stipendiaterna att berätta om sig själva och vi kommer även att få lyssna på vacker musik. Efter

prisceremonin beger vi oss till Prinsens kök där en gourmettallrik och ett glas vin står uppdukat

för oss. Vill man ha mer går det naturligtvis bra att på köpa till extra vin/dryck. Efter

gourmettallriken får vi kaffe och en chokladbit.

Plats: Waldemarsudde, Prins Eugens Väg 6, Stockholm. Spårvagn 7 går till Waldemarsudde.

Tid: 5 juni kl. 18.00

Anmälan: Genom att sätta in 350 kr/per person på plusgiro 924454-2 senast den 28 maj 2018.   

        Anmälan är bindande och deltagarantalet är begränsat.

Confidencen - Näktergalarna - föreställning onsdagen den 5 september 2018 kl. 16.00

Vår ordförande, Gunnar Andersson, har ordnat ca 40 reserverade biljetter för medlemmarna i

vänföreningen på Sveriges äldsta bevarade rokokoteater Confidencen. Den öppnade redan 1753

och efter en törnrosasömn kunde den åter öppnas genom Kerstin Dellerts försorg.

Föreställningen är en magisk och musikalisk berättelse om de tre svenska operastärnorna Jenny

Lind, Christina Nilsson och Signe Hebbe. Operatrion Divine, som består av Caroline Gentele,

Gabriella Lambert-Olsson och Karin Nybom gestaltar föreställningen och vid flygeln sitter

Michael Engström. Föreställningen tar ca 1 timme och de som vill kan i egen regi fortsätta med

en bit mat på det närbelägna Ulrikdals värdshus.

Plats: Confidencen, Slottsallén 3 Solna. T-bana, röd linje station: Bergshamra. Därifrån buss

503, hpl: Ulriksdals Wärdshus. Pendeltåg: Ulriksdals Wärdshus. Därifrån buss 503 hpl:

Ulriksdals Wärdshus

Parkeringsavgift: 5 kr/timme  (de tre första 3 timmarna)

Tid: 5 september kl. 16.00

Anmälan: Genom att sätta in 280 kr/ per person på Postgiro: 924454-2 senast 24 augusti 2018

Donationer

Styrelsen vill framföra sitt varma tack till de medlemmar som lämnat generösa donationer till

Vänföreningen!

                                Välkomna till vårens aktiviteter!                                            

Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802

                                           Hjärtliga hälsningar                                                     

Styrelsen/Gunnar Andersson, ordförande samt Rune Gyllander, redaktör för Nyhetsbrevet
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Telefon 0708-627802, e-post: maria.gad@telia.com

www.bernadottevannerna.se


