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De ﬂitigt engagerade kammarmusikerna har spelat ihop sedan musikhögskoletiden och är
ständigt nyﬁkna på att testa ny repertoar! Nedan följer våra aktuella program!
Klassisk afton (60 min):
L.v Beethoven

Sju variationer över “Die bei Männern welche Liebe fühlen” ur
Trollﬂöjten av Mozart

C. Debussy

Sonat för cello och piano

F. Mendelssohn

Sonat för cello och piano D-dur op.58

Vårvirtuoseri (60 min)
Frédéric Chopin

Introduction och Polonaise brilliante i C-dur Op. 3

Igor Stravinskij

Suite Italienne

Edvard Grieg

Cellosonat i a-moll Op. 36

1900-talets musik för cello och piano (35+35min)
- från impressionism till efterkrigstid
Claude Debussy

Sonat för cello och Piano (1915)

Darius Milhaud

Elegie för cello och piano (1945)

Igor Stravinskij

Suite Italienne för cello och piano (1922)

Witold Lutoslawski

Grave för cello och Piano (1981)

Benjamin Britten

Sonat för cello och Piano Op. 65 (1961)

Kristin Malmborg är utbildad cellist på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm,
Musikhochschule i Stuttgart och diplomerad vid Frederic Chopin Akademin i Warszawa.
Som frilansande cellist har hon spelat med flertalet av sveriges orkestrar såsom Svenska
Kammarorkestern och Kungliga Filharmonin i Stockholm.
Med olika kammarmusikgrupper har hon konserterat mest i Sverige, men även i Kanada,
Polen, Tyskland och England. Senaste tre åren har hon spelat med Anders Ekborg på
hans turné Stilla Jul.
Asuka Nakamura är utbildad och diplomerad pianist vid Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm och belönades för sina studier med jetongmedalj. Hon är flertalet prisad i
internationella tävlingar, bland annat i Ljunggrenska tävlingen och Nordic Piano
Competition i Danmark.
Asuka är en flitigt engagerad kammarmusiker men spelar även solo och Sverige har hon
framträtt flera pianokonserter och 2010 var hon solist med Västerås Sinfonietta i
Mendelssohn Pianokonsert nr. 1. Asuka arbetar också som instuderare vid Mälardalens
högskola i Västerås.
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