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Mens visse politikere be-
skriver sparekrav som bræn-
dende platforme, der skal få 
kulturinstitutioner til at ny-
tænke deres rolle i samfun-
det, er det anderledes kon-
struktive platforme, Kam-
mermusik Odense har i tan-
kerne, når den lægger sit sæ-
sonprogram.

Marianne Granvig, der er 
formand for musikforenin-
gen, fortæller:

- Vi vil gerne være plat-
form for unge talenter, for 
mere etablerede ensembler 
og for nogle af landets føre-
nde orkestre. Uanset hvilket 
niveau musikere er på, har de 
ambition om at nå ud til et 
bredt publikum. Og vi har et 
publikum, der er interesseret 
i koncerter, som præsenterer 
et varieret repertoire, og for-
venter at møde musikere af 
højeste kvalitet.

Set i det lys er der to kon-
certer, som stikker ud i den-
ne sæson. Mest exceptio-
nel er koncerten 27. oktober 
med den polske guitarkvar-
tet Erlendis, der i 2017 vandt 
DR’s kammermusikkonkur-
rence:

- Vi ser det som vores op-
gave at bidrage til at skabe et 
karrierefundament for unge, 
lovende musikere som Erlen-
dis. Ensemblet er eneståen-
de, for hvor tit hører man fi-
re guitarister på én gang? Der 
er ikke skrevet megen musik 
for den konstellation, så ho-
vedparten af de værker, mu-
sikerne spiller, er arrangeret 
specielt til dem.

Marianne Granvig under-
streger, at der er et fynsk til-
snit over koncerten, for Er-
lendis Quartets lærer på Det 
Kongelige Danske Musik-
konservatorium er Jesper Si-
vebæk, som bor i Odense.

Coco og Vitruvi
Den anden "udstikker" 

på årets koncertprogram er 
koncerten 26. januar med det 
veletablerede barokensem-
ble Concerto Copenhagen.

- Kammermusik Oden-
se gør den ikke meget i tid-
lig musik, men får man mu-
lighed for at præsentere en 
af de største danske spillere 
på barokscenen, slår man 
til. Ensemblet optræder i en 
mindre besætning, ni musi-
kere, som bliver dirigeret af 
cembalisten Lars Ulrik Mor-
tensen, der er en af sin gene-
rations største danske musi-
kere.

Koncertsæsonen begynder 
30. september med tre unge, 
fremadstormende musike-
re. Trio Vitruvi blev dannet 
i 2013, vandt DR’s kammer-
musikkonkurrence i 2014, og 

Kammermusik Odense tænker i platforme
Den 152-årige musikforening vil fremme kendskabet til unge talenter, støtte etablerede ensembler 
og præsentere landets førende orkestre. I sæson 2018-19 lykkes alle tre dele.

trio Vitruvi er (fra venstre) violinisten niklas Walentin, pianisten Jacob la Cour og cellisten Alexander McKenzie. Klavertrioen giver koncert i Odense søndag 30. 
september kl. 15. foto: tom McKenzie

Søndag 30. september: Trio Vitruvi. Musik af Rachmaninov, 
Ravel, Ernest Bloch og Dvorák.

Lørdag 27. oktober: Erlendis Quartet. Musik af Bach, Mozart, 
Piazzolla og Lecuona arrangeret for fire guitarer.

Søndag 25. november: Gustav Piekuth. Værker for soloklaver af 
Debussy, Medtner og Prokofiev.

Lørdag 26. januar: Concerto Copenhagen. Musik af Muffat, 
Telemann, Vivaldi og J. S. Bach.

Søndag 10. februar: Eskjær Trioen. Klavertrioer af Haydn, 
Brahms og Mendelssohn.

Søndag 7. april: Ensemble Mutatis. Musik af Beethoven og Carl 
Nielsen.

Alle koncerter begynder kl. 15 i Odense Valgmenighed, 
Dronningensgade 1, Odense.

Se www.odensemusikforening.dk

FaKta
Om KOnCerterne

har allerede spillet i Carnegie 
Hall.

- Det er tre musikere, der 
brænder for kammermusik 
og er engagerede formidle-
re, som med deres introduk-
tioner inviterer publikum 
med helt ind i hjertet af mu-
sikken.

Piekut og eskær
Den danske pianist Gu-

stav Piekut, som bor i Berlin, 
vandt andenprisen ved Aar-

hus Internationale Klaver-
konkurrence i 2017:

- Gustav er uhyre ambitiøs 
og har sammensat et klaver-
program "for voksne” til 25. 
november, hvor han spiller 
anden bog af Debussys "Ima-
ges", Prokofievs "Sonate nr. 
7" og musik af klaver-ekvili-
bristen Nikolaj Medtner, si-
ger Marianne Granvig.

Eskær Trioen har fejret 20-
års jubilæum, men der er in-
tet metaltræt over søstrene 

erlendis Quartet vandt dR’s 
kammermusikkonkurrence i 
2017. Lørdag 27. oktober giver 
de fire guitarister koncert i 
Odense. PR-foto

Julie og Emilie Eskær, der 
spiller henholdsvis violin og 
cello, og den fynske pianist 
Charlotte Thaning:

- Julie bor i USA, men det 
betyder bare, at trioens tur-
néperioder er mere kompak-
te. Sidst jeg talte med dem, 
var de i Kina, fortæller Mari-
anne Granvig.

mutatis
Eskær-koncerten 10. febru-
ar bliver kræs for kendere, 
for værkerne er hentet fra 
kammermusikkens kerne-
repertoire og komponister-
ne Haydn, Brahms og Men-

delssohn.
Ligesom Concerto Copen-

hagen hører Ensemble Mu-
tatis til den mandskabskræ-
vende ende af den klassiske 
musik. Ensemblets 10 musi-
kere mønstrer en strygekvin-
tet og en blæserkvintet og 
kan, opdelt i mindre grupper 
eller samlet, fortolke værker, 
der rækker fra midt-1700-tal-
let til vores tid. 7. april optræ-
der Mutatis i grupper af tre, 
fem og syv musikere, som 
trio, kvintet og septet:

- Efter Beethovens "Stry-
getrio" følger Carl Nielsens 
finurlige "Serenata in vano", 

der er det eneste værk skre-
vet for klarinet, fagot, horn, 
cello og kontrabas. Til sidst 
slutter en violinist og en brat-
schist sig til de fem, og så er 
de klar til at spille Beetho-
vens "Septet".

ambition og økonomi
Marianne Granvig er væl-
dig godt tilfreds med pro-
grammet for sæson 2018-19 
og fortæller, at det er en ud- 
fordring at få kunstnerisk 
ambition og økonomi til at 
gå op:

- Vi har en liste lang som 
en smørrebrødsseddel over 
musikere, vi gerne vil enga-
gere. Men vi har ikke råd til 
at købe seks dyre ensembler i 
samme kalenderår, så kunst-
nerisk tænker vi i en sæson, 
der går fra september til 
april, mens vi, når det kom-
mer til økonomien, følger ka-
lenderåret. Og vi har allerede 
sæson 2019-20 klar.

Trio Vitruvi, Odense Valgmenig-
hed, søndag 30. september kl. 
15.00
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