
 
 
 
 
 
Välkommen! 20 april. Kl. 17. 
 
Backstage på Malmö Live – för 
Vänföreningens medlemmar 
 
Vänföreningens medlemmar har fått möjlighet 
att komma ”backstage”, på Malmö Live 
Konserthus, och detta besök tillsammans med 
en utomordentligt kunnig och erfaren ciceron 
- Malmö Symfoniorkesters Biträdande  
  orkesterchef, Chatarina Martinsson. 
 
Tiden är Torsdag 20 april med start kl 17.00.  
 
Rundvandringen varar ca en timme.  
Vi samlas vid receptionen kl. 17 och går sedan 
tillsammans och ser alla spännande utrymmen 
som finns för att orkestern, solisterna och 
utrustningen ska må bra och finnas tillgänglig. 
 
Du som dessutom önskar se den efterföljande  
konserten – som börjar kl 19.00 – löser själv 
biljett till denna på ”vanligt sätt”. 
 
Även konserten är unik och spännande: 
Dirigent och solist är konsertmästaren i 
Wienfilharmonien Rainer Honeck. 
Programmet består av verk av Mozart och 
Cimarosa. Detaljerat program finns att ta del 
av på Malmö Lives hemsida.  
 
 
 

”Backstagebesöket” är kostnadsfritt för 
Vänföreningens medlemmar. Vill man uppleva 
konserten får man själv boka biljett i vanlig 
ordning.  
 
Antalet platser är begränsat till 25 personer -
”först till kvarn” gäller. 
 
Maila ditt och din ev. gästs intresse att 
närvara till info@vanforeningen.com. Du får 
därefter bekräftelse på din plats/-er i ett mail. 
 
 
Välkommen! 
 
Styrelsen 
Skånska Akademiens Vänförening 
 
 

 
 
 

 
 
Men Skånska Akademien och 
Vänföreningen har mer att erbjuda: 
 

• After Work i Lund den 24 april  
– förhandpres. finns på nästa sida  

• Symposium i Jordberga den 9 maj 
– mer info kommer, men boka 
redan nu denna kväll i kalendern.



 
  

 
En förhandspresentation om kommande AW – en mer formell inbjudan 
kommer inom kort 
 
 
 
Måndag 24 april hälsar vi alla vänner till Skånska Akademien varmt välkomna 
till After Work på Grand Hotel i Lund, med start kl. 18.00.  
 
 
Vi bjuder i vanlig ordning på två föreläsningar.  
 
Akademiledamoten Bengt Knutsson talar om sin nyutkomna bok ARNFEBERN, 
ett verk där författaren granskar Jan Guillous stora serie om tempelriddaren 
Arn, västgötasonen som tvångskommenderades av kyrkan att bege sig till det 
heliga landet för botgöring och strid.  
 
Efter den traditionella vinpausen är det dags för vår Landshövding, tillika 
hedersledamot av Skånska Akademien, Anneli Hulthén att ta scenen i 
besittning. Vad hon väljer att tala om ber vi att få återkomma till lite längre 
fram. Men det kommer säkerligen att handla om hennes tid som landshövding 
här i Skåne 
 
Ingen föranmälan behövs och det är som alltid gratis att besöka våra 
föreläsningar.  
 
After Work arrangeras av Skånska Akademien och Vänföreningen i nära 
samverkan med Grand Hotell.  
 
Varmt välkomna! 
 


