
Följ med på en resa till fyra olika länder där Duo 
Hästbacka Persson tolkar och presenterar sonater 
med vitt skilda karaktärer från Japan, Ryssland, 
Frankrike och USA. Ni kommer att få möta ett 
program som visar på den musikaliska bredden 
för sättningen och överraskande stämningar. 
Under programmets gång kommer de att berätta 
om repertoaren och dess kompositörer samt ge 
personliga reflektioner kring de stycken de spelar.  
 
Duo Hästbacka/Persson 
Saxofon och pianoduon Duo Hästbacka Persson 
har framträtt tillsammans sedan 2010 och är idag 
en av Sveriges mest framstående unga 
ensembler. 2015 var de finalister i Sveriges mest 
prestigefulla kammarmusiktävling, Ung och 
Lovande. 


Duo Hästbacka Persson har framträtt i länder 
som Sverige, Finland, Estland, Litauen och 
England. Deras repertoar sträcker sig från 
klassiska arrangemang till nutida musik. Duon 
arbetar regelbundet med unga tonsättare från hela 
världen, till exempel Australien och Iran. 


Individuellt har de båda musikerna framgångsrika 
karriärer. Pianisten Christopher Hästbacka tillde- 
lades 2016 andrapris i Solistpriset, Sveriges högst 
ansedda tävling för klassisk musik. Hans fram- 
förande av Rachmaninovs andra pianokonsert 

tillsammans med Sveriges Radios 
Symfoniorkester sändes live i Sveriges radio. 
Christopher är bosatt i Stockholm och arbetar 
som solist och kammarmusiker. 


Saxofonisten Linn Persson har de senaste åren 
etablerat sig som en av Sveriges ledande unga 
saxofonister. Hon arbetar som orkester och 
kammarmusiker liksom solist. Sedan 2014 är hon 
barytonsaxofonist i den internationellt erkända 
kvartetten Stockholms Saxofonkvartett. Linn 
framträder regelbundet i Sverige och utomlands, i 
länder som Ryssland, Iran, Turkiet och Tyskland. 


  
 
 
 
 
 
För bokning vänligen kontakta: 
Rod Moraga 
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 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DUO HÄSTBACKA /PERSSON

En världsresa i saxofonens klanger 
 
Program 
Takashi Yoshimatsu - Fuzzy Bird Sonata 
Edison Denisov - Sonata for alto saxophone and piano 
Fernande Decruck - Sonate en C# 
Paul Creston - Sonat op. 19
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