Klaverkoncert med Rolf Hind
8. koncert
Sorø Klosterkirke
Nordre Korsarm
Onsdag den 19. august kl.
20.00
Programintro kl. 19.45

Program:
Musik af Schumann, Ravel,
Brennan, Abrahamsen
m.fl

Varighed:
Ca. 1½ time med pause.
www.billetnet.dk

Rolf Hind er født og bosiddende i London og har studeret på
Royal College of Music og i Los Angeles. Hans store
interesse er ny musik og da vi her i Sorø havde en weekend
med ny musik var Rolf Hind her sammen med Ekkozone og
vi oplevede hvilken virtuos og spændende musiker han er. Vi
besluttede derfor at invitere ham igen til en
soloklaverkoncert.
Rolf Hind spiller en stor rolle på ny musikfestivalerne rundt
om i hele verden, hvor han ofte er med på programmet, både
som solist, men også i høj grad som kammermusiker.
Rolf Hind har arbejdet tæt sammen med nulevende
komponister af meget forskellig stil: Fra John Adams og Tan
Duo til Ligeti og Lachenmann; Xebakis og Messiaen, og til
Simon Holt og Judith Weir.
I de sidste få år er han også selv begyndt at komponere og
hans ry som komponist vokser. Keith Potter fra The
Independent kaldte ham for ”Et af de sjældne eksempler på
en udøvende musiker, der også kan have en succesfuld
karriere som komponist”. Flere af hans værker er blevet
transmitteret af BBC.

Rolf er også professor ved Guildhall School of Music and Drama, hvor han underviser i klaver og
composition og hvor han leder kammermusik. Han har også undervist på Royal Academy of Music
og har regelmæssigt givet masterclasses på Dartington Summer School og over det meste af
Storbritannien og Europa.

Program:
Robert Schumann:
1810-1856

Gesänge der Fruhe op.133

Hans Abrahamsen:
1952

selection of Studies

Olivier Messiaen:
1908-1992

Le Traquet Rieur

Pause
Leoš Janáček:
1854-1928

In the Mists

Patrick Brennan:
?

Patterns in a Galactic Field

Maurice Ravel:
1875-1937

Valses Nobles et Sentimentales

