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Gemensamt för alla medlemsträffarna  
Plats: Höstsols lokal ”Stallet”,  
Kaplansbacken 4A, Kungsholmen, Stockholm 
Kommer man från Stadshuset så är det 
tvärgatan till höger alldeles före kyrkan. 
 
Portkod: 5703 
 
Entréavgift: 100 kr/person inkl. kaffe/te och 
bröd. Avgiften betalas till tjänstgörande kassör 
för avprickning 
 
Vi ser gärna att du efter bekräftad 
anmälan betalar avgiften, 100 kr 
antingen till vårt plusgiro 462 48 91-0 
eller med swish till 123 374 05 29, senast 
några dagar innan. 
Men det går också att betala vid ankomst. 
 
Föranmälan senast torsdagen 21/4 till 
Per Bäckström tel 079-337 42 45 
perb1948@gmail.com 
 
Hjärtligt välkomna till vårens andra 
medlemsträff, som kommer att äga rum 
lördagen den 23 april klockan 13.00 i Höstsols 
lokal ”Stallet”. Vi släpper som vanligt in våra 
medlemmar från klockan 12.30. Då serverar vi 
kaffe/te med bröd fram till att det är dags att 
inleda dagens program, som påbörjas klockan 
13.00. Efter att ha hälsat alla varmt välkomna 
bjuder vi på en liten konsert.   
 
Dagens sånggäst är tenoren Georg Källström. 
Intresset för opera föddes redan när han vid 
Adolf Fredriks musikskola fick möjlighet att 
medverka i barnkören vid Kungliga Operan. 
Efter att ha tagit studenten följde utbildningar 
vid Birkagårdens folkhögskola, Kungliga 
Musikhögskolan samt Stockholms Universitet. 
Hösten 2017 påbörjade Georg sina studier vid 
Operahögskolan i Stockholm. Georg har 
studerat sång för Joakim Bergdal och Karl-
Magnus Fredriksson. 
 
Men numera är John Erik Eleby hans 
sångpedagog. John Erik har många strängar på 
sin lyra. Utöver att vara sångpedagog är han 
även aktiv som operasångare, körledare och 

pianist. Jag vill också gärna påminna om, att 
han dessutom var en av de fem 
Björlingfantaster, som år 1989 bildade Jussi 
Björlingsällskapet. Denna dag kommer han att 
ackompanjera Georg. Vi får lyssna till en liten 
konsert, innehållande tre-fyra sånger. 
 
Därefter följer en intervju med Georg, ledd av 
Nils-Göran Olve. Som avslutning får 
medlemmarna som vanligt applådera fram ett 
extranummer. Härefter tar vi en kort paus. 
 
Vi fortsätter sedan med programpunkten 
”Spisa Jussi”. Kjell Olsson kommer då att spela 
upp inslag ur en konsert som ägde rum i den 
amerikanska staden Atlanta den 13 april 1959. 
Av alla Jussis konserter är denna den enda som 
är inspelad i stereo, och som också blev hans 
allra sista inspelning som konsertsångare i 
USA. Härefter avslutar vi vår medlemsträff. 
 
En ny medlemsträff är planerad att äga 
rum den 21 maj. Inga artister mm är ännu 
tillfrågade. Men lokalen är bokad. 
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