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FESTKONSERT
med praktfulla marscher, angenäma
operettmelodier och graciös wienermusik
Sångsolist: Eva

Magnusson

Dirigent: Jan-Erik

Thylander

Karlbergs FBU-musikkår med sångsolisten Eva Magnusson och dirigenten
Jan-Erik Thylander efter en Kurkonsert den 21 augusti 2004 i den 180-åriga
Trinkhalle, Bad Ischl, Österrike.

Kära medlem i Svensk-Österrikiska Föreningen!
Det är en stor glädje för oss i Karlbergs FBU-musikkår att i den instundande mörka höstmånaden
november få bjuda på en ljus och angenäm konsertafton helt i den österrikiska musikens tecken.
Inspirerade av en succéfylld konsertresa till Österrike nyligen kommer vi att undfägna med utsökta
kompositioner av bland andra Franz von Suppé, Johann Strauss d ä och d y, Joseph Strauss, Karl
Komzák, Oscar Straus, Franz Lehár, Robert Stolz och Johann Schrammel.
Karlbergs FBU-musikkår, med hemvist på Karlbergs Slott, grundades år 1926 och är därmed en av
landets äldsta aktiva blåsorkestrar med ett tusental vaktparader och otaliga andra framträdanden i
ceremoniella och andra sammanhang på sin meritlista. Det är emellertid också i högsta grad En musikkår i tiden som tar nya och spännande initiativ för att blåsmusiken skall fortsätta att fängsla och
tjusa människor som den har gjort i århundraden. Att tillsammans med sopranen Eva Magnusson
bjuda på operett- och wienermusik är just ett sådant initiativ.
Det är en ära för oss att konserten äger rum i närvaro av
Österrikes ambassadör i Sverige, Dr Peter Pramberger.
Vi hälsar Dig mycket varmt välkommen till en behaglig musikupplevelse!
Karlbergs FBU-musikkår i samverkan med Svensk-Österrikiska Föreningen

Onsdagen den 17 november 2004 kl 19.00
Sveriges Radio, Studio 2, Oxenstiernsgatan 20, Huvudentrén
Entré 120 kr. Vin med tilltugg ingår och serveras i pausen
Anmälan till Josefa Schmid 08-716 70 86 eller Britt Haselwanter 08-38 24 47
Biljetter tilldelas i ordning efter inkommen anmälan

Ett arrangemang i samverkan mellan
Svensk-Österrikiska Föreningen, Gårdsfogdevägen 6, 168 66 Bromma
och
Karlbergs FBU-musikkår, Karlbergs Slott, Box 30024, 104 25 Stockholm
Kontakt: Kjell Sandberg 070-4616570 — kjell.g.sandberg@telia.com

