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VERKSAMHET 
Till allas förtvivlan lamslog coronapandemin samhället för ett andra år. Vid årets start 
låg vår verksamhet på is och vi väntade ut den andra och tredje vågen. Vi hade svaga 
förhoppningar på lättnader i slutet av våren, men hade inte möjlighet att planera 
någonting då. I början av hösten såg det äntligen ljusare ut och vi bokade in två 
konserter i samarbete med Älvsborgs församling, då vår ordinarie scen på Artisten 
inte skulle vara tillgänglig på flera år pga. en omfattande ombyggnation. Älvsborgs 
kyrka bjuder på ett omfattande musikliv med konserter arrangerade både internt och 
externt av andra föreningar, så det kändes som ett fruktbart samarbete. De två 
konserterna gick företrädelsevis till pianister som var bokade och inställda våren 
2020, med delvis samma och delvis nya program. Under hösten startade vi också upp 
vår studiecirkel inom Kulturens försiktigt. 

 

Svenska toner, 14/11 
Emma Johansson, piano, och Victoria Stjerna, violin, bjöd på Svenska toner av 
kvinnliga tonsättare genom tiderna. Duon inledde konserten med Helena Munktells 
eleganta violinsonat och därefter Laura Netzells rofyllda Berceuse. Som ett över-
raskningsmoment i konserten medverkade sedan Klara Stirner, kompositören till 
nästa stycke, på programpunkten med en sångstämma till den meditativa grund-
klangen från instrumenten. Som avslutning framfördes sex stycken av Amanda Maier 
Röntgen – rytmiskt rivande och högromantisk musik som påminde om Brahms men 
med ett eget nordiskt anslag.  
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Piano möter Flöjt, 4/12 
Anna Brolin, piano, och Hannah Törnell Wettermark, flöjt 

Anna och Hannah bjöd på programmet 
”Deep Blue” med havstema, väl in-
repeterat sedan en sommarturné.  
De inledde konserten med Debussys 
En Bateau i transkription för flöjt, och 
fortsatte med ett stycke av den intres-
santa japanska kompositören Michi 
Miyagi. Sedan följde en större flöjt-
sonat av Carl Reinecke med smek-
namnet ”Undine,” och första halvan 
avslutades med det moderna stycket 
”Deep Blue” av Ian Clarke. 

Efter paus passade Helena Sul och Anna Brolin på att spela tre satser från Ravels 
Gåsmors sagor för fyrhändigt piano, och visade upp Pianosällskapets vision och 
öppna, musikaliska möten från sin bästa sida. 

Helena Sul, piano, och Sabine Daniels, flöjt 

Som avslutande del på konserten tog Helena och Sabine över och bjöd på ett blandat 
program med fortsatt mycket Franska klanger: ett Andante av Mozart, stycken av 
Gaubert och L. Boulanger samt Faurés flöjtfantasi Op. 79. 

Publik: 25 

 

 

STYRELSE 
Styrelsen har bestått av nedanstående personer. Vid årsmötet 2021 valdes Viktor 
Stener, Helena Sul och Anna Brolin om på sina mandat om två år, och Thao Le Thanh 
valdes in som suppleant. Övriga ledamöter är valda på två års mandat sedan årsmötet 
2020. 

• Henrik Kilhamn, ordförande 
• Viktor Stener, kassör 
• Anna Brolin, ledamot 
• Gustaf Edlund, ledamot 
• Helena Sul, ledamot 
• Thao Le Thanh, suppleant 

Styrelsen har under året haft tre digitala sammanträden (konstituerande möte 27/3 
samt 8/5 och 22/9) och fattat enstaka beslut per capsulam. 
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