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Taubevänner!

i är m yck e t glada och stolta över våra sångböcker, ”Lillan” och ”Storan”,
som egentligen har titeln ”50 och en visa till gitarr”. Dessa två böcker har vi
vår medlem Birgit Hassler att tacka för. Hon har med sitt engagemang för att
det skulle finnas en ersättare till den så kallade ”Blå boken” idogt uppvaktat

Taubesällskapet och undertecknad. När hon dessutom ordnat finansieringen så fanns det inte
så många hinder kvar.
Nu har vi ytterligare en bok, nämligen ”50 och en visa till piano”.
Även här kan vi tacka Birgit för finansieringen, Monica Dominique för arrangemangen, vår
egen Rolf Bergström för formgivningen och vår redaktör Göran Gynne för samordningen.
Detta är stort mina vänner och det är också bokens format. I första hand ska denna bok ingå
i ett skolprojekt, där vi, i samverkan med skolor, ska kunna erbjuda ett skolpaket. Ett paket,
som består av en pianobok och ett antal ”Lillor”, som tillsammans blir en klassuppsättning.
Vi ser verkligen fram emot att finna intresserade skolor och sångklasser, som på detta sätt
kan sprida Evert Taubes visor vidare till en yngre generation. Vår förhoppning är att på Taubedagen ”släppa” boken och sedan börjar arbetet med att samverka med skolor och musiklärare.
Kom till Skansen den 18 augusti och upplev ytterligare
en Taubedag, full med allsång, artister och som alltid god
stämning.
Med de bästa Taubehälsningar

Karl-Gunnar Roth
Ordförande
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Dans till Leif Kronlunds orkester. Gästartist Lill Lindfors

K vä l l e n s t e m a :
” Vi s e s på Fre d e n”
Författaren Gösta Arvidsson kåserar
om sin nyutkomna bok, som innehåller
rikligt med information om Evert Taube.
Musik och allsång.
Möjlighet till förfriskningar.
O n s d ag e n d e n 7 n ove m b e r
Programmet startar kl 18.00.
Inträdesavgift 120 kr kontant eller via
SWISH i entrén från kl 17.30.
Ingen föranmälan eller förköp.
Begränsat antal platser,
så först till kvarn…

M öt e s p l ats Tau b e på K r i s t i n e h ov
Kristinehovs malmgård,
Kristinehovsgatan 2, Södermalm.
T-bana Hornstull, uppgång Högalid.
Välkomna!
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Taube-kryssning
på Viking
CinDerella
med

Dans till Leif Kronlunds orkester. Gästartist Lill Lindfors

Vi ses på Kristinehov...

23–24 september

Dans till Leif Kronlunds orkester. Gästartist Lill Lindfors

Un d e r v i n j e t t e n ” Os s
e m e l l a n” p r e s e n t e r a s
alla evenemang som du
s o m m e d l e m i Ta u b e sällskapet kan se fram
emot under de närm a s t e m å n a d e r n a . Fö r
aktuella program och
uppdaterad information
se sällskapets hemsida:
www.taubesallskapet.se

Östen Med Resten

Pris från 729:-/person. i priset ingår
l Dygnskryssning Stockholm–Mariehamn
l Del i insidehytt för två personer
l Välkomstdrink
l konserter och underhållning enligt
program
l buffémiddag inkl vin, öl, läsk och kaffe
l bufféfrukost
erbjudandet gäller med avresa söndag 23/9,
avgång kl 18.00, åter i Stockholm dagen efter
kl 15.15.
Tips! byt ut buffémiddagen mot en trerätters middag (exkl dryck) i Seaview. Då ingår
också frukost i Seaview, inkluderande ett
glas mousserande! Totalpris för kryssningen
är då 839:-/pers.
För bokning kontakta Viking line på tfn
08-452 40 00 och uppge kod Taube.

Dessutom medverkar Pierre Ström och
Jasmine Sjöstedt. Hasse och Bernt bjuder
upp ”Till dans med Taube”!
Vi fyller fartyget med körsång av Taubekören, musikquiz
och allsång ur sångboken.
Välkomna!
Vikingline.se

Dans till Leif Kronlunds orkester. Gästartist Lill Lindfors
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10.00 – 11.30 SPEGELDAMMEN/HUVUDENTRÉN: ”Blås Kajsa Blås”
Danderyds Blåsorkester under ledning av Michael Ullgren
11.00 – 12.00 SEGLORA KYRKA: ”Håll in mellan skären”
Taubekören under ledning av Kaya Ålander
Ackompanjemang på dragspel av Rolf Bergström
12.00 – 14.00 ORDENSHUSET BROFÄSTET:
Viskonsert med Visans Vänner. Koordinator Tobbe Ljunglöf
13.00 – 1400 BOLLNÄSTORGET: ” Hej mina lustiga bröder”
Danderyds Blåsorkester under ledning av Michael Ullgren

Olle Persson
Jeja Sundström

Sånggruppen Solala

TAU B E D A G E N
PÅ S K A N S E N !

Kjell Lönnå

Visans vänner...
Blåsorkester....

En hel dag i Taubes anda med musik, sång samt festkonsert.
Lördagen den 18 augusti. Program från kl 10.00 till 16.30

15.00 – 16.30 STOR FESTKONSERT på SOLLIDENSCENEN:
Medverkande bl.a. Kjell Lönnå, konferencier och allsångsledare tillsammans med KFUM:s manskör,
Solala, Jeja Sundström, Olle Persson samt Martin Östergren, kapellmästare.
Utdelning av stipendier och mycket allsång
Skansens entré gäller.
Boka in en härlig heldag! Välkommen!
Ett arrangemang på
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Taubekören...

5

Spela som
Taube

F oto : R o l f B e rg s t rö m

Våra populära gitarrkurser

fortsätter i höst.
Nivåerna är 1. Nybörjare ,
2. Glada amatörer och 3. Erfarna gitarrister.
Nya deltagare är välkomna på alla nivåerna.
Kursledare: Ralf Sandberg
och Torhild Winnberg-Sandberg.
Höstens kurstillfällen: Torsdagarna
30/8, 27/9, 18/10, 1/11, 29/11 och 13/12.
Kurslokal: Bellmanshuset, Långa gatan 4,
Gröna Lund, Djurgården.
Mer information på www.taubesallskapet.se
under rubriken Medlemserbjudanden.
Anmälan till info@taubesallskapet.se
Välkomna!

Taubesällskapets hantering av personuppgifter.
Dataskyddsförordningen.
Enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) skall den organisation som behandlar personuppgifter informera om detta. Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte behandla dina personuppgifter för något annat syfte än nedanstående. Dina uppgifter har vi fått direkt från dig.
När du anmälde dig som medlem i Taubesällskapet lämnade du kontaktuppgifter till oss. Taubesällskapet hanterar dessa personuppgifter om dig som medlem eller familjemedlem. De personuppgifter
som vi har registrerat om dig är, i tillämpliga delar, namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vi för också noteringar om betalda medlemsavgifter och anmälningar om närvaro vid
våra möten och evenemang. Vi använder uppgifterna för att kommunicera med dig om sällskapets
verksamhet, sprida annan information med anknytning till Evert Taube och för att följa upp betalning av medlemsavgifter. Uppgift om namn och bostadsort kan publiceras i medlemsmatrikel och
medlemsbrev. Adressuppgifter delas med tredje part som anlitas för tryckning och distribution av nyhetsbrev, årsbok och annan medlemsinformation. Vi hanterar dina uppgifter med hög sekretess och
delar aldrig med oss eller säljer uppgifter till någon annan tredje part. Dataskyddsförordningen hittar
du hos Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
dataskyddsforordningen---fulltext/ ). Där kan du läsa om dina rättigheter.
Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss på
info@ taubesallskapet.se

Nya
medlemmar!

”Hjärtats nyckel heter sång”
med Taubekören

” H j ä rtats n yc k e l h e t e r s å n g”
Taubekören sjunger under Kaya Ålanders ledning
i Ladan på Farsta Gård onsdag 22 augusti kl. 14.00.
Välkomna!

Bo Janzon & Karin Öberg, Uttran
Anne-Marie Zachrisson, Västra Frölunda
Jan Henrik Lundh, Uppsala
Gilbert Sylwander, Stockholm
Margot Odö och
Olle Nellmer, Stockholm
Rakel Eklund, Märsta
Ramon Berntsson, Mölndal
Martin Högberg, Hägersten
Thomas Miles, Lidköping
Fredrik & Sofia Jöngren, Stockholm
Håkan Strenge, Jakobstad, Finland
Stefan Ström, Funäsdalen
Björn Ehn, Enskede
Mats Jerdahl, Danderyd
Johan & Elsine Rosenberg, Stockholm

Välkomna
i Taubesällskapet!

JULFEST 2018!
Taubesällskapets Julfest går i år av stapeln söndagen den 9 december
kl 17.00 på Odd Fellows, Västra Trädgårdsgatan 11A.
Traditionsenligt bjudes läcker mat, stimulerande musik och allsång.
Taubesällskapets trubadurpris utdelas.
Mer info i nästa medlemsbrev och på hemsidan.

F oto : R o l f B e rg s t rö m
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SVERIGE
PORTO
BETALT
Begränsad eftersändning
Vid definitiv efetrsändning återsändes
försändelsen med ny adress på baksidan

Nya årsboken kommer i oktober!
Du har väl betalt medlemsavgiften?

Från Smögen
till Grönan

Plus en
CD med
William
Clauson
!!

Årsskrift 2018

Tau b e s ä l l s k a pe ts n ä s ta å r s b o k + en CD kommer i oktober.
Som vanligt är den full av intressanta artiklar om Evert Taube.
Den handlar om hans debut på Smögen, Evert Taube på Gröna Lund, om
det nyss återfunna manuskriptet till Brevet från Lillan och mycket annat.
Så du har väl betalt årsavgiften.
Om inte – gör det nu, annars kommer ingen årsbok i brevlådan.
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Adress: Taubesällskapet, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm, Telefon 08-605 89 20, Plusgiro 2528-8
E-post: info@taubesallskapet.se, hemsida: www.taubesallskapet.se

