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LUNDS STADSORKESTERS VÄNNER

Lunds Stadsorkesters Vän-
ner (LSV) bildades 1987 och 
ser som sin huvuduppgift att 
stödja vår stads egen orkes-
ter. Därför vill vi samla de 
många konsertbesökare, som 
uppskattar orkesterns mu-
sikaliska insatser, spelglädje 
och entusiasm i en stödför-
ening.

Stadsorkestern arbetar under 
knappa ekonomiska villkor 
och har därför svårigheter att 
engagera publikdragande 
solister till konserterna. 
En viktig uppgift för för-
eningen är därför att söka 
pengar från fonder och andra 
anslagsgivare för att kunna 
ge bidrag.

För att stimulera musikerna, 
delar LSV ut stipendier till 
orkestermedlemmar för resor 
och kurser.

Du kan hjälpa oss att hålla 
musiken i Lund levande, ge-
nom att girera en mycket 
blygsam avgift (150:-) och 
därigenom bli medlem i LSV 
under ett år. Som medlem får 
du 20:- rabatt på biljetten till 
Stadsorkesterns konserter 
samt 30:- i rabatt till Nordis-
ka Ungdomsorkesterns sym-
fonikonserter. 

Om du har intresse av att 
medverka aktivt, får du  gär-
na kontakta Jan Sternby, 
telefon: 0733-169761 eller 
e-post: jsternby@gmail.com

Bli medlem i Lunds Stadsor-
kesters Vänner du också!
Föreningens plusgirokonto: 
403 50 18-3



FOLKPARKEN 
Vår nya konsertlokal

Folkparken i Lund skapades 1895 och har sedan dess legat på 
samma plats på Väster. År 1976 uppfördes en helt ny byggnad 
som ritats av Bengt Edman. Detta hus rymmer alla de funk-
tioner som tidigare fanns i flera byggnader. Under 1990-talet 
var det aktuellt att lägga ner parken och bebygga området, 
men opinionen satte emellertid kraft bakom sina önskemål 
att bevara Folkets park eller Folkparken som den också kall-
las. Under 1998-2001 föryngrades parken, bland annat ge-
nom att en damm anlades i parkens nordvästra kant. Parkens 
öde har varit upphov till en omfattande bostadsbyggnads- 
och saneringsdebatt. Såväl HSB som Riksbyggen och LKF har 
vid skilda tillfällen velat bebygga parken helt eller delvis med 
bostäder. Renoveringen av Stadshallen och rivningen av Sva-
neskolans aula gör att Kulturskolan behövde nya lokaler. Kom-
munstyrelsen beslutade därför den 2 maj 2018 att ge servi-
ceförvaltningen i uppdrag att 
genomföra ombyggnation och 
anpassning av Folkparksbygg-
naden för sex miljoner kronor. 
Lokalerna skulle kunna använ-
das som ersättningslokaler för 
Kulturskolan när Stadshallen 
byggs om. Målet var att upp-
rusta byggnaden så att Kultur-
skolans verksamhet för dans, 
teater, nycirkus och orkestrar 
ska kunna bedriva verksamhet 
där.
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Folkparksbyggnadens Rotunda har med stor ambition och 
begränsade resurser anpassats till bland annat konsertverk-
samhet. Förutom en del åtgärder kring fastighetssystem och 
underhåll så har det tillkommit salongsstolar, ny mörklägg-
ning, fondvägg, instrumentförråd, omklädnings och teknik-
rum. Och inte minst, ett avancerat elektroakustiskt system, 
som syftar till att ge upplevelsen av en sal med större tak-
höjd.  Andra delar av byggnaden har kompletterats med pa-
viljonger för teater- och danssalar som används i Kultursko-
lans verksamhet.

Lundafastigheter och Kultur- och fritidsförvaltningen plane-
rar för att resten av huset, interiört och exteriört, ska fort-
sätta rustas upp och användas flitigt av arrangörer och pu-
blik.  

Publikplatser Första akustiktestet



   Biljettinformation

   Biljetter finns att köpa hos BILJETTBYRÅN, Bangatan 1.
   BILJETTBYRÅN har öppet mån - fre 11-17, lör 11-15.
   Telefon till biljettbyrån: 046-13 14 15 
   Se mer info på www.lund.se/biljettbyran
   Biljetter kan även köpas via Ticketmaster   
   tel 0771-70 70 70 
   www.ticketmaster.se  serviceavgift tillkommer. 

www.lund.se/lso

Crafoordska
Stiftelsen
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