Medlemsbrev
Till vänföreningens sista styrelsemöte för året hade vi bjudit in Rikard Gateau och Michael
Käck, Västmanlandsmusikens konstnärlige verksamhetschef respektive direktör. De kunde
meddela att Västmanlandsmusiken idag är en institution i högsta välbefinnande. Planeringen
underlättas av att alla delarna i verksamheten, länsmusiken, konserthuset och Sinfoniettan,
nu är samlade under samma tak. Sinfoniettans tjänstgöringsgrad är tryggt etablerad på 60%.
Ett nytt delmål är 75%. Redan idag kan utökad tjänstgöring erbjudas projektvis t ex med
mindre ensembler ur orkestern som spelar på äldreboenden eller skolor.
Västerås Sinfonietta är en mycket flexibel orkester. Hans Ek, Peter Nordahl och andra vittnar
om vilket ypperligt instrument Sinfoniettan är för genreöverskridande produktioner som t.ex
Ane Brun, Björk och Sven-Bertil Taube. Simon Crawford-Phillips idé med en cykel med
Beethovens alla symfonier känns helt rätt i tiden. Beethovens bultande frihetspatos och
okuvliga optimism behövs mer än någonsin. Med sprakande framföranden av de två första
symfonierna blev man påmind om vilken storartad musik som ryms i de mindre kända
numren. Men den konsert som kanske gjort djupast avtryck i höst, Beethoven får ursäkta, är
Förklädd gud i samarbete med Folkoperan. Det var en vacker, känslostark och underhållande

föreställning där Lars-Erik Larssons musik på ett mirakulöst sätt samsades med romsk
folkmusik, en stark manifestation för en inkluderande kultursyn.
Vi fortsätter att planera musikresor tillsammans med Svenska Kammarorkesterns
vänförening i Örebro. Under våren har vi en resa 12 februari till Stockholm med Carmen och
besök på Nationalmuseum och 21 - 25 mars till Wien med Verdis Simon Boccanegra och
Placido Domingo i titelrollen.
http://www.koboltresor.se/2018/11/14/carmen-och-nationalmuseum-12-februari-2019/
http://www.koboltresor.se/2018/10/26/wien-21-25-mars-2019/
Vi vill också redan nu informera om att Vänföreningens årsmöte kommer att äga rum på
Västerås slott 9:e april.
Styrelsen för Västerås Musiksällskap, Minoo Akhtarzand – ordförande, Birgitta Clasing,
Sven-Gunnar Dahlquist , Björn Eriksson, Lena Hellström Färnlöf, Hjördis Häll,
Stellan Moberg, Per-Arne Rönngren vill med detta passa på att önska alla:
GOTT NYTT ÅR!

