
SONA, PIANOFORTE!
Unga pianister möter stor musik

Sön 10 april 2011, kl 11.00
Palaestra et Odeum

Hugo von Horn Allegro assai, sats 1 ur Appassionata op 57 L v Beethoven
*1995       (avkortat)

Axel Laurell Rondo capriccioso op 14 F Mendelssohn-
*1995 Bartholdy

Hugo von Horn A Fancy Thomas Tomkins
Axel Laurell

Hugo von Horn Aufschwung ur Phantasiestücke op 12/2 R Schumann

Axel Laurell Fantasie op 11/1 W Stenhammar

Axel Laurell Scaramouche pour deux pianos D Milhaud
Hugo von Horn Vif- Modéré- Brazileira

Arrangör: LIMUS, Lunds internationella Piano- och Musiksalong
Young Academy- linjen. 

Ibland har man tur att vara på rätt ställe i rätt tid. Detta gäller för Hugo och Axel och deras passion för klassiskt 
pianospel.  2007 spelade de sin första konsert som pianoduo, ett första pris på Pianotävlingen i Malmö följde 2008.  
Våren 2009 träffade de Robert Wells och spelade på konserthuset i Kristianstad. Sedan dess har de fortsatt att spela 
och spela och varit aktiva på många av LIMUS konserter. Samtidigt gick båda två vidare inom LIMUS internationella 
linje. Hösten 2010 examinerades båda individuellt på nivå 5 av 8 möjliga och fick sitt internationella musikcertifikat 
med strålande resultat. Till juni 2011 planerar de att skriva musikteori examen på nivå 5 av 8 möjliga.
För mig som lärare är det fantastiskt att få följa killarnas utveckling, deras talang och tålamod. Inte sällan utbrister vi 
i stora skratt på lektionerna, för att sedan snabbt hitta tillbaks till djup koncentration. Jag beundrar att de trots stora 
krav från skolan och flera andra fritidsintressen hinner spela så mycket som de gör. Med eget musicerande som 
växtkraft känns alla dörrar öppna… Hugo har blivit lovat att deras nästa stycke blir Schuberts F-moll-Fantasie!

Varmt välkomna! 
Gabriele

Nästa konsert med LIMUS: 
Lör 14 maj kl 13.30, 14.30 och 16.00 i Maria Magdalena kyrka, Flygelvägen 1: Musikfest för hela familjen


