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Kammarmusik i Västerås Konserthus våren 2016:
Ung och prisad stråkkvartett från Polen
inleder vårens kammarmusikserie
– Det blir en fin kammarmusikvår, med en härlig blandning, säger en nöjd Christofer
Ekströmer, producent för bl.a. kammarmusik vid Västmanlandsmusiken.
Inleder – tisdag 19/1 – gör den unga polska stråkkvartetten Apollon Musagète Quartet,
trippelt internationellt prisad, nu senast 2014 då de mottog Borletti-Buitoni Trust Award.
Kvartetten har tagit sitt namn från guden Apollon, även kallad Apollon Musagètes, musernas
ledare. Apollon är bl.a. konsternas gud och avbildas ofta med en lyra i handen. Efter en
konsert med den polska stråkkvartetten skrev Süddeutsche Zeitung: ”om Apollon hade spelat
violin istället för lyra så är det exakt så här det skulle ha låtit”.
Kvartetten har varit Artist in Residence på flera konserthus i Europa och USA, spelat in polsk
musik på skivbolaget Decca, samt varit New Generation Artist på BBC.
– De har precision i tekniken, en krispig artikulation samt förnämligt samspel, menar
Christofer Ekströmer. I konserten bjuds på musik av Beethoven, Sjostakovitj och Weinberg.
Förutom Apollon Musagète Quartet kommer de egensinniga och mycket virtuosa gitarristerna
i The Gothenburg Combo – David Hansson och Thomas Hansy – i mitten av februari.
Två grupper med svensk och internationell ryktbarhet, Anima Eterna Brugge från Belgien,
som spelar en ”Schubertiad”, musik av Franz Schubert, och barockensemblen Ensemble
Klärobskyr från Stockholm, med Nils-Erik Sparf, kommer lite senare på våren.
En mycket skicklig pianist, den finske mästerpianisten Olli Mustonen, kommer i mars,. ”Han
ger allt vid varje framträdande. Han förkroppsligar en levande dröm om pianistik” (Sunday
Times). Mustonen spelar rysk musik av Tjajkovskij, Sjtjedrin och Prokofiev.
Den kammarmusikaliska säsongen avslutas med den svenska pianotrion Trio Poseidon från
Göteborg, en av landets främsta kammarmusikensembler.
För mer information:
Christofer Ekströmer, musikproducent, Västmanlandsmusiken, tfn 021–40 36 21, 072-548 50 60
Västerås Konserthus har på 13 år utvecklats till ett av Sveriges bästa. Detta tack vare ett program med både
spets och bredd samt husets starka lokala och regionala förankring. Västmanlandsmusiken erbjuder här ett stort
utbud av musik och dans av hög kvalitet. Konserthuset är också mycket uppskattat av populärartister och
produktionsbolag. Västerås Sinfonietta har sin hemmascen i Konserthuset, liksom två större amatörorkestrar.
Totalt erbjuds omkring 200 evenemang om året för en publik på cirka 80 000 personer.

