Programnoter
Lindegaardskoncerten fredag den 29. november 2019

Unge prisbelønnede stjerner
Anna Egholm er født i 1996
og begyndte violinundervisning allerede i 5-års alderen.
Trods sin unge alder er Anna
Egholm allerede en meget
efterspurgt violinist, både i
Danmark og udlandet.
Hun har optrådt som solist med bl.a. DR Symfoni Orkestret, Bergen Philharmonic Orchestra og Malmø
Symfoniorkester, og har deltaget i mange mesterklasser med verdensberømte violinister.
Efter to års studier hos Alexandre Zapolski på Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium i København,
flyttede Anna til Schweiz i 2016 for at studere med
Svetlana Makarova på Haute Ecole de Musique de
Lausanne.
Anna har vundet mange danske og nordiske konkurrencer 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 internationale violin konkurrence "Ginette
Neveu" i Avignon, 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 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 klarinetkonkurrence ”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 eftertragtede ”P2 Talentpris 2015”, som en af seks
priskategorier, der doneres for de bedste præstationer i den klassiske musikverden.

Jonas Lyskjær Frølund, er født i
1997. Han begyndte at spille klarinet i 2007. Startede undervisning på musikskolen i Roskilde,
men har siden 2011 fået undervisning af 1. soloklarinettist i Det
kgl. Kapel John Kruse som en del
af MGK på Sct. Anne Gymnasium.
Studerer nu hos Lee Morgan,
kapellets anden soloklarinettist.
Jonas studerer på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium i København men har også studeret på Supérieur-konser-vatoriet i Paris,.

Om musikken og komponisterne:

Han optræder ofte i kammermusikalske sammenhænge, og har pt som fast ensemble klarinettrioen ”Trio
Aulos”.

Bernt Forsberg (ødt: 1952 i Edsleskog, Sverige) en af
Skandinaviens højest respekterede pianister med et ry som akkompagnatør i verdensklasse.
Han fulgte kurser på Det Kongelige Musikkonservatorium i Göteborg og fortstatte sin uddannelse
hos Peter Feuchtwanger i London
og Herman D. Koppel i København.
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