Hej medlem i Lunds kammarmusiksällskap!
Vårens spelaftnar fortsätter med ännu en kammarmusikalisk höjdpunkt då vi får
tillfälle att lyssna på förstklassiga Londonbaserade Trio Boyarsky & Johan
Hugosson, piano som spelar pianokvartetter på Skissernas museum måndagen
den 26 mars kl 19.00.
Trio Boyarsky består av Konstantin Boyarsky, viola och kompositör, Ben
Baker, violin och Amelia Jakobsson-Boyarsky, cello (och sopran).
Trio Boyarsky bildades av Konstantin Boyarsky 2008. Ett år senare började de
samarbeta i London med konsertpianisten Johan Hugosson.
Konstantin Boyarsky är en av Englands bästa unga klassiska kompositörer. Han är
förste violaspelare i Royal Opera House i London. Född i Ryssland 1976 och började
spela fiol vid 6 års ålder. Jag rekommenderar att läsa vidare på trions hemsida där
man får avlyssna musik och se en lista över Konstantins kompositioner
mm http://www.konstantinboyarsky.com/TRIO-BOYARSKY.html
Ben Baker är violinist från Nya Zeeland. Född 1990 och började spela fiol som 3åring. Efter ett par år fick han stipendium att studera i London vid The Yehudi
Menuhin School. Läs mer om Bens fantastiska meritlista på sin hemsida
http://www.benbakerviolin.co.uk/about.html
Amelia Jakobsson-Boyarsky är en mångsidig cellist, född i Malmö 1985. Efter
studier för Mats Rondin flyttade Amelia till Danmark och Kanada för vidare
cellostudier. Amelia har bla fått Unga solistpriset 2009 då hon var solist med
Helsingborgs symfoniorkester. Amelia är också en talangfull sopran och kombinerar
ofta sång med trion.
Här i Mitt i musikens veckomagasin kan man läsa Amelias CV.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3358&artikel=3266542
Johan Hugosson är en utmärkt konsertpianist och kompositör från Lund som vi haft
tillfälle att höra tidigare. Johan är utbildad vid The Royal College of Music i London
och vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Johans senaste CD inspelning
är Bach Goldbergvariationer. Johan har 2011 vunnit en kompositionstävling
"Nyskrivet" i Göteborg och fick ett stycke dedikerat av tonsättaren Rolf Martinsson.
Läs vidare på Johans hemsida.
http://johanhugosson.com/Home.html
http://www.bach-cantatas.com/Bio/Hugosson-Johan.htm
Gå in på vår nya hemsida för information om kvällens konsertprogram och
se bilagan om verkbeskrivning till konserten.
http://www.lkms.ms11.net/
Välkommen!
Styrelsen genom Helen Bergström
Vårens sista spelafton blir den 23 april med Jinho Moon, piano	
  

