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 Lindegaardskoncerten fredag den 29. november 2019 

Unge prisbelønnede stjerner 
 

Anna Egholm er født i 
1996 og begyndte vio-
linundervisning allere-
de i 5-års alderen.  
Trods sin unge alder er 
Anna Egholm allerede 
en meget efterspurgt 
violinist, både i Dan-
mark og udlandet. 

Hun har optrådt som solist med bl.a. DR Symfoni Orke-
stret, Bergen Philharmonic Orchestra og Malmø Sym-
foniorkester, og har deltaget i mange mesterklasser 
med verdensberømte violinister. 
Efter to års studier hos Alexandre Zapolski på Det Kon-
gelige Danske Musikkonservatorium i København, flyt-
tede Anna til Schweiz i 2016 for at studere med Svetla-
na Makarova på Haute Ecole de Musique de Lausanne. 
Anna har vundet mange danske og nordiske konkur-
rencer bl.a. Jacob Gades violinkonkurrence, De Unges 
Konsert, Organiseret af Bergen Filharmoniske Orkester, 
Øresund Solist, Berlingske Tidendes Musikkonkurrence, 
DR´s tv-producerede Spil for livet, og i november 2017 
fik hun den første pris og publikumspris ved den inter-
nationale violin konkurrence "Ginette Neveu" i Avig-
non, Frankrig. 
Desuden har Anna modtaget flere priser, som f.eks. 
Copenhagen Summer Festival’s talentpris, Jacob Gades 
talentpris og en af Sonning talentpris. 
Anna spiller i øjeblikket på en Gagliano violin fra 1763, 
som hun har modtaget fra Augustinus Fonden. 

 
Jonas Lyskjær Frølund, er født i 1997. Han begyndte at 
spille klarinet i 2007 og star-
tede undervisning på musik-
skolen i Roskilde 
Jonas har siden 2011 fået 
undervisning af 1. soloklari-
nettist i Det kgl. Kapel John 
Kruse, som en del af MGK på 
Sct. Anne Gymnasium. Stude-
rer nu hos Lee Morgan, ka-
pellets anden soloklarinettist. 
Jonas studerer på Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium 
i København men har også 
studeret på Supérieur konser-
vatoriet i Paris. 

Han optræder ofte i kammermusikalske sammenhæn-
ge, og har pt som fast ensemble klarinettrioen ”Trio 
Aulos”. 
Jonas har vundet priser i flere musikkonkurrencer for 
unge, herunder Øresund Solist og Berlingske Klassiske 
Musikkonkurrence. Han har desuden modtaget flere 
legater bl.a. Copenhagen Summer Festivals Talentpris 
2013 og Jacob Gades Legat for 2014. Vandt som yngste 
deltager 1. Pris ved den internationale klarinetkonkur-
rence ”Concorso Inter-nazionale di musica ”Marco 
Fiorindo”. Jonas var desuden med i den prestigefyldte 
Carl Nielsen national Clarinet Competition i 2013 som 
yngste deltager. Vandt i januar den særdeles eftertrag-
tede ”P2 Talentpris 2015”, som en af seks priskategori-
er, der doneres for de bedste præstationer i den klassi-
ske musikverden. 
 

Bengt Forsberg (født: 1952 i 
Edsleskog, Sverige) en af 
Skandinaviens højest respek-
terede pianister med et ry 
som akkompagnatør i ver-
densklasse. 
Han fulgte kurser på Det Kon-
gelige Musikkonservatorium i 
Göteborg og fortstatte sin 
uddannelse hos Peter 
Feuchtwanger i London og 

Herman D. Koppel i København.  

 

Program:  
• Carl Nielsen: Fantasistykke i g-mol for klarinet og 

klaver  

• Niels W. Gade: Fantasistykker op. 43 for klarinet og 
klaver  

• Aram Khachaturian: Sabeldans for klarinet og klaver  
• Grigoras Dinicu: Hora Staccato for klarinet og klaver  
 Carl Nielsen: Sonate g-mol for violin og klaver og 
                          Romance for violin og klaver  
• Maurice Ravel: Sonata for violin og klaver og  

      Tzigane for violin og klaver  
• Eugene Ysaÿe: Sonate nr. 4, solo violin 
• Aram Khachaturian: Trio for Clarinet, Violin og Piano  
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Om komponisterne: 
 

 

Carl Nielsen (1865-1931) var en dansk komponist og 
dirigent.  
Han skrev seks symfonier, tre koncerter for hhv. violin, 
fløjte, klarinet og orkester, to operaer, seks strygekvar-
tetter og anden kammermusik samt flere hundrede 
sange og vokalværker.  
Han blev født i et fattigt landarbejderhjem på Fyn i 
Sortelung nær Nørre Lyndelse, syd for Odense. Fade-
ren var maler og tjente ekstra som landsbymusikant. 
Niels Jørgensen (eller Niels Maler) lærte flere af sine 
børn at spille violin. Carl viste et særligt stort talent for 
det. Han kunne spille de store mestre som Mozart og 
Beethoven. Den lokale musikforening fik ham optaget 
som blæser i et militærorkester. Her lærte han at spille 
på en lang række instrumenter og blev forfremmet til 
korporal. Det åbnede muligheden for en friplads på 
konservatoriet. Herefter blev han violinist og senere 
kapelmester i Det Kongelige Kapel. Han er omtalt som 
sin tids største musikbegavelse i Norden. Han tonesat-
te alt fra småsange som Jens Vejmand til store symfo-
nier og operaer som Maskarade.  
 
Niels W. Gade (1817-1890) var en dansk komponist, 
dirigent og organist. Gennem mere end fyrre år var 
Gade den dominerende skikkelse i dansk musikliv. 
Hans mest kendte værk er Elverskud.  
Gade var søn af en kendt klaver- og guitarbygger, og 
det var derfor naturligt at han skulle være musiker. 
Han blev bl.a. elev af komponist A.P. Berggreen og 
spillede gratis violin i de københavnske orkestre for at  

 
 
 

 

lære faget. Niels W. Gade fik sit gennembrud som 
komponist som 24-årig i 1841 med fantasiouverturen 
Efterklange af Ossian.  
Hans Symfoni nr. 1 Paa Sjølunds fagre Sletter blev ur-
opført af Felix Mendelssohn med Gewandhausorke-
stret i Leipzig. Den var så stor en succes, at Mendels-
sohn tilbød ham at blive sin assistent. Han blev hurtigt 
et stort navn i Tyskland. Han var personlig ven med 
Robert Schumann, Liszt og Wagner. Ved Mendelssohns 
død i 1847 overtog Gade hans stilling som chef for 
orkestret. På det tidspunkt var Gade blevet verdensbe-
rømt.  
I forbindelse med den dansk-tyske krig i 1848 blev Ga-
de tvunget til at vende hjem til Danmark, da han ellers 
risikerede at blive indkaldt til kommunalgarden i Leip-
zig. Hjemme i København blev Gade gift med komponi-
sten J.P.E. Hartmanns datter. De to komponister stifte-
de, inspireret af Mendelssohn, Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium. Gade var leder af Musikforenin-
gen store kor, der blandt andet sang Gades mange 
korværker.  
Niels W. Gade er stadig en verdenskendt kompo-
nist,.De kendteste værker er Symfoni nr. 1 i c-mol, 
Elverskud og sangene Paa Sjølunds fagre Sletter samt 
Grøn er vårens hæk. Han skrev også balletmusik, or-
gelmusik og en række meget populære korværker.  
En bagatel, han ikke selv vurderede højt, Brudevalsen, 
er nu en fast del af ethvert dansk bryllup. Det siges at 
balletmester August Bournonville fiskede noderne op 
af den papirkurv, Gade havde kastet dem i.  
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Aram Khatjaturjan  
(1903-1978) var en sovje-
tisk/armensk komponist.  
Han var en af Sovjetunionens 
mest spillede komponister.  
Hans farverige og sprudlende 
balletpartiturer samt hans 
klaverkoncerter er stærkt 
præget af hans hjemlands 
musik og er blevet populære 
både i øst og vest.  
Ét af hans mest kendte mu-

sikstykker er fra balletten Gajane, hvor den berømte Sabel-
dans stammer fra.  
Khatjaturian har desuden skrevet filmmusik, en violinkoncert 
samt 3 symfonier. 
 

Grigoraş Dinicu (1889-1949) 
var en rumænsk violinvirtuos 
og komponist af romaetnici-
tet. Han er mest berømt for 
hans ofte spillede virtuose 
violinstykker som Hora stac-
cato fra 1906 og for at spille 
den populære melodi Ciocâr-
lia, arrangeret af bedstefa-
ren, Angheluş Dinicu, for nai, 
den rumænske panfløjte. Det 
går rygter om, at Jascha 

Heifetz en gang sagde, at Grigoraş Dinicu var den største 
violinist, han nogensinde havde hørt. I 1930'erne var han 
involveret i den rumænske romas politiske bevægelse og 
blev ærespræsident for General Union of the Romanian 
Roma. Andre velkendte kompositioner er: Hora mărţişorului, 
Ceasornicul og Căruţa poştei.  
 

Maurice Ravel (1875-1937) var en fransk komponist og pia-
nist. Han var en tid elev af Gabriel Fauré i komposition.  
Ravel regnes ved siden af Claude Debussy som den største 
franske komponist i det 20. århundrede. I almindelighed er 
hans værker af høj musikalsk kvalitet og præget af stor 
håndværksmæssig kunnen. 
 

 
Hans forældre opmuntrede hans musikalske udfoldelser og 
sendte ham til konservatoriet i Paris. I studieårene i Paris 
blandede Ravel sig med en gruppe unge komponister, som 
kaldte sig selv "Apacherne" på grund af deres vilde opførsel. 
Gruppen var kendt for sit omfattende indtag af alkohol.  
Ved konservatoriet studerede Ravel under Gabriel Fauré. 
Han blev også stærkt påvirket af Debussys impressionistiske 
stil. Desuden blev han inspireret af musik fra hele verden, 
blandt andet amerikansk jazz, asiatisk musik og traditionelle 
folkeviser fra hele Europa. Ravel var ikke religiøs og muligvis 
ateist. Han var imod andre komponisters "overreligiøsitet", 
som Wagners, og foretrak heller klassisk mytologi som inspi-
rationskilde.  
Ravel blev aldrig gift, men han havde flere længere varende 
forhold. Han var også kendt for at frekventere bordellerne i 
Paris. 
Under 1. verdenskrig blev Ravel ikke hvervet på grund af sin 
alder og sit svage helbled, og han blev i stedet ambulancefø-
rer.  
I 1932 var Ravel indblandet i en bilulykke, som reducerede 
hans virke markant. Hans produktivitet faldt dramatisk. I 
1937 gennemgik han en operation, som han håbede skulle 
bedre hans helbredstilstand, men operationen mislykkedes, 
og han døde kort efter.  
Da den amerikanske komponist George Gershwin mødte 
Ravel, sagde Gershwin, at han gerne ville have studeret med 
den franske komponist, hvis det var muligt. Ravel skal have 
svaret: "Hvorfor skulle du være en andenrangs Ravel, når du 
kan være en førsteklasses Gershwin?"  
Igor Stravinskij omtalte en gang Ravel som "den schweiziske 
urmager" med henvisning til præcisionen og det kringlede i 
Ravels værker. 

 

 
Eugene Ysaÿe (1858-1931) var en belgisk komponist og 
violinist.  
Han var en stor musiker, nok tidens største virtuos, 
med en teknik der ikke var set før, en fornem repræ-
sentant for den fransk-belgiske skole.  
Blandt hans kompositioner er der seks sonater for vio-
lin fra 1923, har også skrevet Poème for violin og orke-
ster og operaen Pierre de Minnaur fra 1929 
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