PRESSEMEDDELELSE
Musikkens Hus
Aalborg den 8. januar 2015

Vivaldi i mesterlig leg
Blandt andet ”De fire årstider” får nyt liv, når det berømte kammerensemble Trondheim Solisterne
breder vingerne ud og når højderne sammen med den verdensberømte virtuose Daniel Hope
De dygtigste musikere er kendetegnet ved at få noget svært til at se legende let ud.
Sådan er det med Trondheim Solisterne, der lader deres uhøjtidelige, legende spilleglæde boble og brede
sig i Koncertsalen i Musikkens Hus 27. januar.
Det fabelagtige kammerensemble og violinist Daniel Hope fremfører denne aften blandt andet Max
Richters stemningsfyldte og roste nyfortolkning af Vivaldis ”De fire årstider”. En version, som respektfuldt
kombinerer det kendte værk med moderne minimalisme og aftryk fra genrer som electronica.
-

Det bliver en stor aften, hvor der er garanti for, at de små hår i nakken rejser sig. Max Richters
kompositioner er i den absolutte verdenselite. Han har tidligere udstillet installationskunst på
MoMA og skrevet musik til opera og film – blandt andet til Martin Scorseses ”Shutter Island”. Det
bliver fuldstændig magisk, når mesterens værk kommer i de allerbedste hænder her i Koncertsalen,
siger Lasse Rich Henningsen, administrerende direktør ved Musikkens Hus.

Ud over Richters opdaterede version af ”De fire årstider”, så spiller Trondheim Solisterne og Daniel Hope
Grieg og Bartok.
Britiske Daniel Hope har gennem 25 år været en eftertragtet solist i verdens mest prestigefulde
koncertsale. Han har opnået utallige Grammy-nomineringer, en klassisk ”BRIT Award”, ”Deutsche
Schallplattenpreis” og seks ”ECHO Klassik”-priser.
Trondheim Solisterne har på blot tre år modtaget ikke færre end fem Grammy-nomineringer i kraft af deres
evne til at levere den musikalske vare til perfektion, mens de frit og ubesværet bevæger sig inden for et
væld af genrer.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
• Adm. direktør i Musikkens Hus, Lasse Rich Henningsen, tlf. dir. 2422 7733 og lrh@musikkenshus.dk
Billeder skal downloades her http://trondheimsolistene.no/press/press-material/

