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Messiaen Quartet Copenhagen er et nystartet
ensemble med base i København. Medlemmerne
har både sammen og hver for sig mange års
erfaring med kammermusik på internationalt
niveau. Udover at gå i dybden med de eksisterende værker for ensemblets besætning vil de
udforske og udfordre det øvrige repertoire og
skabe koncertprogrammer, der sætter forskellige
tiders musik og de forskellige instrumentkombinationer, som kvartetten rummer, over for
hinanden. Derfor byder en koncert med
ensemblet på både solistiske præstationer, intens
kammermusik og orkestrale arrangementer.

Messiaen Quartet Copenhagen byder foruden
disse 3 programforslag på et stort repertoire af
klassiske såvel som helt nye værker

Messiaen Quartet Copenhagen er allerede blevet
transmitteret af DR i P2-koncerten og inviteret
til at spille på Tivolis Pinsefestival med den internationalt anerkendte stjerneviolinist Ray Chen.

Hvis du vil vide mere
Kontakt:
producent@messiaenquartetcopenhagen.com

Derudover har ensemblet i 2018 koncerter bl.a. i
Østerbro Koncertforening, Varde Musikforening,
Espergærde Musikforening, på Bornholms Musikfestival og Fejø Festival.
www.messiaenquartetcopenhagen.com

PROGRAMFORSLAG 2019/2020
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Forspil til tidens ende

Debussy

Fortællinger

Som optakt til Messiaens overjordiske kvartet

Kvartettens musikere træder frem som solist

Tre forrygende trioer med hver sin besætning

nyfortolker ensemblet to skelsættende orkester-

efter tur og tegner et portræt af Debussy og hans

samt Lars Klits krystalklare værk, inspireret af den

værker, komponeret af Messiaens største

farvestrålende tonesprog.

japanske vinter, bærer publikum gennem 250 års

forbilleder.

Richard Wagner: Forspil til Tristan og Isolde

musikalske fortællinger.

Claude Debussy: Sonate for violin og klaver

Claude Debussy: Forspil til en fauns eftermiddag

Première Rhapsodie for klarinet og klaver

Olivier Messiaen: Kvartet til tidens ende

Suite Bergamasque for klaver
Sonate for cello og klaver
Forspil til en fauns eftermiddag

Robert Schumann: Märchenerzählungen op. 132
for klarinet, cello og klaver
Wolfgang Amadeus Mozart: Keglebanetrioen for
klarinet, bratsch og klaver
Lars Klit: The faded garden
Maurice Ravel: Klavertrio i a-mol

