
Hej kammarmusikvän! 
 
Kom och bli berörd av barockens sköna klanger, inlevelse och medryckande rytmer måndag 
22 november i Magle konserthus kl. 19.00 då barocktrion Plena Corde intar scenen. 
Plena Corde med musikerna Lena Tove, violin, Ezequiel 
Cortabarria, traversflöjt och Björn Blöndal, kontrabas. 
 
Lena Tove, utbildad på Ingesunds musikhögskola i Arvika och Norges musikkhøgskole i 
Oslo arbetade fram till 2006 i Malmö Opera-orkester. Därefter har hon frilansat och 
undervisat på Lunds Kulturskola. Lena spelar gärna barockviolin och har spelat i 
Drottningholms orkester och Concerto Copenhagen, men spelar allra helst kammarmusik i 
olika konstellationer. 
 
Ezequiel Cortabarria, en argentinsk-spansk flöjtist boende i Sverige, började sin 
yrkeskarriär som 17-åring med Atrium Musicae de Madrid. I mer är 30 år har han ägnat sig åt 
kammarmusik, tango och flamenco i olika kända grupper och turnerat i Europa, Amerika och 
Asien. Ezequiel har spelat på alla slags scener från olika operahus, bredvid den stora 
mezzosopranen Teresa Berganza, på pubar i Madrid, i svenska kyrkor, på ambassader och 
auditorier. Han har spelat in mer än 20 cd-skivor. Se www.ezequielcortabarria.com 
 
Björn Blöndal, utbildad på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har frilansat med 
alla Danmarks symfoniorkestrar,  Malmö Opera och Helsingborgs symfoniorkester. Björn har 
i kammarmusikaliska sammanhang spelat med bl.a. ”Salzburger Solisten”, "Esbjerg 
Ensemblet” och Festivalen på Flatö. Han spelar också med i tangoorkestern Pentango i 
Danmark och nu även kastat sig över den svängiga och glädjefyllda barockmusiken. Sedan 
2015 är han baslärare vid Lunds Kulturskola och stämledare i Lunds Stadsorkester. 
 
Program: 

Marco Uccellini (1603?-1680): Lanteruru 

G.Ph. Telemann (1681-1767): Suite nr 6 i d-moll 

Francis Peacock (1723-1807): Favourite Scotch Airs, för fiol och bas 

G.Ph. Telemann: Fantasia nr 3 

J. J. Quantz (1697-1773): Minuetto 

Marco Uccellini:L’ Emenfrodito 

Paus 

Biagio Marini (1594-1663): Sonata Sopra La Monica 

J. B. de Boismortier (1689-1755): Duosonata 2 i e-moll för flöjt och fiol 

Giovanni Legrenzi (1626-1690): Sonata Le Cornara, Sonata La Raspona  

G.P. Cima (omkring 1570-1622): Sonata à 2 
 
Francis Peacock: Favourite Scotch Airs, för fiol och bas 
 



G. F. Händel (1685-1759): Triosonata i b moll HWV 386B 
 
 
Biljettpris: Medlemmar och studerande 120 kr, övriga 200 kr, ungdomar under 18 år går gratis.Vid förköp på 
ticketmaster tillkommer en expeditionsavgift.  
1. Den som vill betala med kort eller kontant står i kö vid den yttre dörren (vanliga ingången) som öppnar kl. 
18.30. 
 
2. Den som förköpt biljett på https://www.ticketmaster.se/event/plena-corde-tickets/596735?language=en-
us, eller som vill betala med Swish, går förbi i kön till den inre dörren i entréhallen. Den som förköpt visar upp sin 
biljett, den som vill betala med Swish förbereder sin betalning på väg in, där det finns anslag på väggen med 
Swishnummer, och visar upp sin färdiga biljett, i den inre dörren. Dit går även eventuella årskortsköpare. 
 
Vi rekommenderar fullt vaccinerade lyssnare! 
 
Välkommen! 
Styrelsen för Lunds Kammarmusiksällskap  www.lkms.se 
 
Nästa konsert är den 17 januari. Då spelar pianisten Peter Jablonski verk av Haydn, Stantjinskij, Skafte, Liszt och 
Bacewicz. 
 
 


