Ett musikbrev från Luleå Kammarmusikförening september 2014!
Dags för konsert igen!
Söndagen den 12 oktober kl. 15.00, Lilla salen, kan Luleå kammmarmusikförening bjuda in till konsert
igen. Den här gången får vi njuta av de gamla mästarna Beethoven, Brahms och Mozart. För framförandet
står en ung, välmeriterad kvartett, Kvartett Quennerstedt. I februari 2013 hade vi det stora nöjet att
arrangera en konsert i Konsthallen med halva besättningen av kvartetten, nämligen Duo Carr
Quennerstedt. Den gången bjöd man publiken på en oförglömlig upplevelse!
Kvartett Quennerstedts medlemmar träffades redan 2003 då de studerade tillsammans på
Musikkonservatoriet i Falun, och har efter avslutade musikhögskolestudier varit mycket verksamma inom
svenskt musikliv. Per Helders, Musikkonservatoriet i Falun skrev efter en konsert: ”Dessa fyra musiker har i
kraft av begåvning och målmedvetenhet tillskansat sig en utomordentlig nivå i sitt samspel………ett musicerande som måste
sägas vara i världsklass.”
Pianisten Håkan Quennerstedt har studerat för prof. Hans Pålsson. Han har tillsammans med
violinisten Elsa Carr bildat Duo Carr Quennerstedt som vunnit kammarmusikbiennalen Ung & Lovande
och därefter gjort en kritikerrosad Sverigeturné till ett 50-tal orter i Sverige. Tillsammans har de nu släppt
sin första cd.
Elsa Carr, violin, har studerat för bl.a. prof. Ulf Walllin, prof. Terje Moen Hansen, prof. Yuri Zhislin och
prof. Aleexandre Zapolski i Stockholm, Malmö, London, Köpenhamn. Hon är nu flitigt anlitad som
orkestermusiker och solist.
Sofia Hansen, viola, har kanditat-, master- och diplom utbildning från Edsbergs slott/KMH där hon
studerat för professorerna Lars Anders Tomter, Torleif Thedéen och Malin Broman. Hon har framträtt
som solist med Atens symfoniorkester och nationaloperan i Aten och ingår även i stråkkvartetten
Sätterströmska kapellet som fick Kungl. Musikaliska Akademiens stora ensemblestipendium år 2010. Sofia
spelar nu på en Gagliano från c:a 1800, utlånad av Handelsbanken. Hon förekommmer ofta i Sveriges
ledande symfoni- och kammarorkestrar.
Pelle Hansen, cello, har även han studerat på Edsbergs slott/KMH för prof. Torleif Thedéen och prof.
Mats Zetterqvist. Han har en gedigen kammarmusikutbildning men förekommer ofta som solist, bl.a. vid
Norrlandsoperan, i Kungliga Hovkapellet vid Stockholmsoperan, i Västerås Sinfonietta och Stockholms
Sinfonietta samt i Kungliga Filharmonikerna. Pelle Hansen ingår också i stråkkvartetten Sätterströmska
kapellet.
Under konserten den 12 oktober kommer man att framföra pianokvartetter av Brahms och Mozart samt
Beethovens stråktrio i G-dur. Smakprov på kvartettens musicerande finns på
https://www.facebook.com/KvartettQuennerstedt?ref=stream&fref=nf
Vinprovningen med efterföljande konsert blev mycket uppskattad! Många har hört av sig för att
berömma idén med ett sådant ”paket” och önskar fler liknande arrangemang!
Hösten sista konsert, ”Cembalo Paradiso”, framförs i domkyrkan den 3 november i samarbete med
Norrbotten NEO. Gå gärna in på www.lkmf.se!
Hjärtligt välkomna till konserten den 12 oktober då unga musiker möter gamla mästare!
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