
 

 

 

Musikvänner!      
 

Välkomna till årsmöte med medlemsträff! 
 

Tid: måndag den 21 mars klockan 18.00  

Plats: UKK, C-salen  
Årsmötet hålls nu åter vid den vanliga tiden, på vårterminen, vilket sammanfaller väl med de 

lättade covid-restriktionerna. Som vanligt övergår årsmötet i medlemsträff kl 19, och då 

kommer vi att få höra mezzosopranen Elisabeth Leyser sjunga med Andreas Kreuger som 

ackompanjatör. Elisabeth var vår stipendiat förra året men kunde då inte visa upp sig eftersom 

hon hade inspelning av Tristan och Isolde med Folkoperan den kvällen. Hon sjöng Brangänes 

roll och fick mycket fina recensioner. En rivstart för karriären, och vi är glada att nu få 

presentera henne för medlemmarna. Hon kommer också i samtal med Gunnar Birgegård att få 

berätta om sin sångkarriär och sina planer. 
Program 

• Kungörande av stipendiater och musik av stipendiaterna 

• UKK:s ledning berättar om nystarten av verksamheten 

• Årsmötesförhandlingar 

• 19.00  Elisabeth Leyser och Andreas Kreuger 

 
Dagordning för årsmötet samt verksamhetsberättelse finns på www.musikenshusuppsala.com 

Handlingarna finns även i utskrivet skick vid årsmötet. 

 

Året som gått 

Året som gått har präglats av pandemins effekt på konsertlivet. UKK har kompenserats av stat och 

kommun för ekonomin. MHV har bara gett begränsat stöd, för de två Carte Blanche som 

genomförts. Vi har delat ut stipendier i vanlig ordning samt det nya violinstipendiet. En 

minneskonsert för Ola Carlsson med de två tidigare MHV-stipendiaterna Ellen Nisbeth och 

Marcin Tjernbäck samproducerades av MHV och UKK. En ny era för MHV har inletts vad gäller 

framtiden i och med det nya avtal som ger oss möjlighet att föreslå och att med UKK samplanera 

projekt som vi finner angelägna, med lyskraft och kvalitet. Under hösten 2021 har planerings-

samarbetet med UKKs planeringsgrupp inletts.   

 

Året framför oss 

Verksamheten på UKK har nu stegvis återupptagits, men många evenemang har fått skjutas 

framåt i tiden, så att viss trängsel uppstått om tider under hösten. Dock innehåller 2022 en rad 

attraktiva projekt av hög kvalitet. MHV samråder med UKKs planeringsgrupp om de mest 

angelägna projekten under 2022, som vi vill stödja. Ni kommer att se uppgiften ”Med stöd av 

Musikens Hus Vänner” betydligt oftare i UKKs marknadsföring. Vi ger också ett bidrag till två av 

Musik i Upplands projekt under våren 2022. Med hjälp av de icke utnyttjade medlen för 2021 och 

delvis 2022 kommer vi att kunna ge substantiellt stöd under jubileumsåret 2023. 

 

Ett par konserter i närtid 

Söndag den 6 mars kl 18 ges på UKK konsert med Avishai Cohen Trio, en konsert som MHV 

stödjer. Den passar väl in i vår policy att stödja högklassiga musikupplevelser. ”Under de senaste 

20 åren har basisten, sångaren, kompositören och bandledaren Avishai Cohen kommit att bli en 

av världens mest hyllade musiker och kompositörer.” Se mer om konserten  via länken 

https://www.ukk.se/program/avishai-cohen-trio. MHV-rabatt gäller. 

http://www.musikenshusuppsala.com/
https://www.ukk.se/program/avishai-cohen-trio


 

 

Vid precis samma tid (tyvärr) ger vår f.d. stipendiat Ellen Nisbeth en konsert på Reginateatern 

tillsammans med en av landets mest intressanta unga jazzmusiker, gitarristen och kompositören 

Susanna Risberg, en mycket intressant ”hybridkonsert” som gjort succé på Stockholms 

Konserthus nyligen. Ellen har vänligt nog inbjudit MHVs medlemmar att köpa rabatterade 

biljetter med hälsningen ”Jag har en rabattkod för vänner och MHV är mina goda vänner! 

https://reginateatern.ebiljett.nu/Tickets/Choose/2509?S=0  

Rabattkod: Nisberg”. OBS den kluriga rabattkoden. 

 

 

Styrelsen för Musikens Hus Vänner  

Uppsala 2022-02-25 

 

Gunnar Birgegård,  

Ordförande 
 

PS! Om du redan betalat ber vi dig bortse från denna uppmaning: Medlemsavgiften 200 kr betalas 

till Musikens Hus Vänner Uppsala, bankgiro 5424-0304 eller plusgiro 443 44 04-2. 

Ange namn och adress. Vi vill gärna ha din e-postadress för att kunna nå dig med 

nyhetsbrev och kallelser. DS 
        

      

 

 


