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RGMA är en klassisk musikbyrå, grundad för att hjälpa Skandinaviens kommande 
stjärnor, samt assistera etablerade musiker att bibehålla deras position och skapa samt 
underlätta gynnsammare förutsättningar för framtida åtagande.


Vi har en personlig relation med våra artister och har för avsikt att möjliggöra varje 
musikers framgång, genom att maximera deras möjligheter med understöd av 
mentorskap och ledning.


Vi är mycket stolta över att få representera våra akter samt Skandinaviens mest begåvade 
unga klassiska musiker.




Daniel Hormazábal tar med publiken på en 
musikalisk resa mellan Spanien och Sverige.  
Albeniz och Stenhammar var två oerhört 
inflytelserika kompositörer som det dessutom 
finns mycket att berätta om gällande deras 
betydelse för respektive lands musikhistoria. 
Iberiasviten, hyllad av både Debussy och 
Messiaen speglar Spaniens splittrade landskap 
och musikaliska tradition ur en impressionistisk 
synvinkel och är ett av pianolitteraturens mest 
krävande verk.  
 
Stockholmsfödda Stenhammar var på sin tid 
Sveriges största musikpersonlighet och endast 19 
år gammal skrev han denna sällan spelade sonat i 
G-moll. Detta var hans första stora pianoverk som 
verkligen etablerade Stenhammars tonspråk och 
satte tonen för vad som skulle bli en lång och 
viktig karriär inom svensk musikhistoria. 
 
Daniel Hormazábal tillhör Sveriges mest 
intressanta och framgångsrika unga pianister. 
Han debuterade som solist 2013 med Beethovens 
femte pianokonsert tillsammans med Kungliga 
Musikhögskolans symfoniorkester, under ledning 
av Simon Crawford-Phillips. Hormazábal har även 
framträtt som solist och kammarmusiker i länder 
som USA, Kanada, Italien, Frankrike och 
Tjeckien.Daniels musikaliska resa började då han 
som 11-åring av en ren tillfällighet råkade höra en 

elev spela piano i mellanstadieskolan. Fascinerad 
och tagen bestämde han sig där och då för att bli 
pianist. Sedan dess har han tagit sig hela vägen 
från kommunala musikskolan i Upplands Väsby, 
via Södra Latins gymnasium, till Kungliga 
Musikhögskolan, där han 2011 blev antagen som 
enda elev till masterprogrammet i piano, och 
senare avancerade påbyggnadsstudier vid 
Edsbergs slott under prof. Mats Widlunds 
mentorskap. Han har varit finalist i ett flertal 
tävlingar både som solist och kammarmusiker. 
Han tilldelades bl.a 2:a pris i Ljungrenska tävlingen 
för unga musiker och var även finalist i tävlingen 
Ung och Lovande med sin ensemble Trio 
Skandinavia. 


Hormazábal är en modern klassisk musiker som 
redan är förankrad hos den traditionella 
konsertpubliken.  
 
För bokning vänligen kontakta:  
Jenny Teglund eller Rod Moraga 
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41  
 
Gageanspråk 12.000 SEK inkl soc avg (exkl resa 
och logi) 
 
www.rgma.se/daniel-hormazabal
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DANIEL HORMAZÁBAL

Från Sevilla till Stockholm 
 
Program 
Isaac Albeniz - Iberia bok 1 & 2  
Paus 
Wilhelm Stenhammar Sonat nr 4 i Gmoll
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Ett konsertprogram som i ton och ord presenterar 
några av nordens allra främsta tonsättare parat med 
texter av Selma Lagerlöf och Edith Södergran.  
Lagerlöf's novell "Vägen mellan himmel och jord" får 
musikalisk dräkt i form av Sibelius, Stenhammar och 
Aulins tonsättningar då berättelsens överste 
Beerencreutz funderar över det som betyder mest 
här i livet. 


I Edith Södergrans poesi möter vi skeenden som ger 
lyssnaren tid, poetens iakttagelser manar till 
eftertanke och finska kompositörers verk interfolierar 
och fördjupar upplevelsen av dikterna. 


Elin Klinga, recitation 
Elin är född i Stockholm och bor och verkar där. 
Efter utbildningen på Teaterhögskolan anställdes 
hon på Dramaten 1994, då hon spelade i Ingmar 
Bergmans uppsättning av Mishimas Markisinnan de 
Sade. Därefter hade hon ett flertal roller i Bergmans 
uppsättningar. Elin syns allt oftare på teaterns 
experimentella scen Elverket, där hon gjort 
framträdande roller i pjäser av bl a Sarah Kane och 
Astrid Trotzig. På film och TV har hon bl a medverkat 
i Anders Grönroos dramatisering av Maria Gripes 
Glasblåsarens barn samt i tv-versionen av P. O. 
Enquists Bildmakarna i regi av Ingmar Bergman. 


Anders Lagerqvist, violin  
Efter solistdiplom-utbildningen på Musikhögskolan i 
Stockholm och vidare studier i bl a Wien, 
debuterade Anders tillsammans med Sveriges 
Radios Symfoniorkester i Bartóks violinkonsert nr 2. 
Flitigt anlitad i svenska orkestrar och hos arrangörer 
av kammarmusikkonserter runt om i landet. En 

regelbunden verksamhet som kammarmusiker även 
utomlands och 2018 väntar konserter i Holland, 
Frankrike & Israel. Sedan 2012 är Anders konstnärlig 
ledare för den succéartade konsertserien ”Musik på 
Udden” i samarbete med prins Eugens 
Waldemarsudde i Stockholm. 


Mattias von Wachenfeldt, gitarr 
Den prisbelönte gitarristen Mattias von Wachenfeldt 
har givit konserter på många av Sveriges stora 
scener såsom Berwaldhallen, Sörmländska slott och 
herresäten samt Stockholm slott. Mattias har 
konserterat runt om i Skandinavien, Nordafrika, USA 
och Europa, både som kammarmusiker och solist, 
samt gjort inspelningar för Sveriges radio och 
television. Mattias von Wachenfeldts två skivor 
”Guitarmusic from the twentieth century” och 
”Dedicatoria”, har fått ett mycket positivt 
mottagande över hela Europa.  
 
För bokning vänligen kontakta: 
Jenny Teglund eller Rod Moraga  
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 
 
Gageanspråk 25.000 SEK inkl soc avg (exkl resa 
och logi) 
 
 
www.rgma.se/vaegen-mellan-himmel
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VÄGEN MELLAN 
HIMMEL OCH JORD

"Snötäckta klippor" av Akseli Gallen-Kallela
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Trio Skandinavia bjuder på ett mångfacetterat 
program som visar på det bästa från både den 
moderna och klassiska triorepertoaren. Från det 
svenska stjärnskottet Albert Schnelzers Predatory 
Dances med influenser av hårdrock, tv-spel och 
balkan, till Brahms stora och vackra ungdomsverk 
som innefattar allt från sårbara melodier, 
blixtrande passagespel och en storslagen final! 
Programmet avslutas med Ravels Pianotrio i a-
moll som tar fram det bästa av impressionismen, 
blandat med tillbakablickar ur musikhistorien samt 
en dansant scherzo-sats. 
 
Trio Skandinavia har på kort tid etablerat sig som 
en av Sveriges mest lovande 
kammarmusikensembler. Några höjdpunkter 
under det senaste året har varit konserter i 
Hindsgavl Kammarmusikfestival, deltagande i 
Trondheim International Chamber Music 
Competition/ Festival och en konsert i 
Grünewaldsalen i Stockholms Konserthus. 
 
Daniel Hormazábal tillhör Sveriges mest 
intressanta och framgångsrika unga pianister. Han 
debuterade som solist 2013 med Beethovens 
femte pianokonsert tillsammans med Kungliga 
Musikhögskolans symfoniorkester, under ledning 
av Simon Crawford-Phillips. Daniel framträder 
som solist och kammarmusiker runt om i Sverige 
och Europa och har även turnerat i Nordamerika. 

Amalie Stalheim fick sina första cellolektioner när 
hon var 6 år gammal vid Bergens Kulturskola och 
fortsatte sedan sina studier vid Barrat Dues 
Musikinstitut. Som solist har Amalie framträtt med 
Bergens Filharmoniska Orkester, Gävle 
Symfoniorkester, Südwestdeutches 
Kammerorkester, Kungliga Musikhögskolans 
Symfoniorkester samt ertalet mindre orkestrar 
runtom i Sverige och Norge.


Kern Westerberg debuterade som solist med 
Danmarks Radios Symfoniorkester som 12-åring 
och har sedan dess framträtt med bl.a. Danmarks 
Underholdningsorkester, Aarhus Symfoniorkester 
Det Danske ungdomsensemble och Edsbergs 
Kammarorkester. Han har turnerat och framträtt i 
länder runt om Europa, Israel och Kina.


 
För bokning vänligen kontakta: 
Jenny Teglund eller Rod Moraga 
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 
 
Gageanspråk 18.000 SEK inkl soc avg (exkl resa 
och logi) 
 
www.rgma.se/trio-skandinavia 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TRIO SKANDINAVIA

Triorepertoarens bästa 
 
Program 
A. Schnelzer- Predatory Dances 
J. Brahms - Pianotrio i H-dur 
Paus 
M. Ravel - Pianotrio


mailto:management@rgma.se
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En musikalisk salong hemma hos prins Eugen.  
Musikalisk resa till den salong på Waldemarsudde 
som kallas blomsterrummet. Runt den dynamiske 
målarprinsen samlades gärna konstnärer, musiker, 
dramatiker och tonsättare. Skapandet var ständigt i 
fokus och många konserter ägde rum i prinsens 
hem. 


Som en del i konserten finns en tavla med på 
scenen. Med detta konstverk som utgångspunkt tar 
musikerna med oss till den musikaliska samtid som 
omgav prins Eugen och kretsen kring honom. 


Konsertprogrammet innehåller nordisk musik för 
violin och gitarr av Tor Aulin, Wilhelm Stenhammar, 
Jean Sibelius, Edvard Grieg, Wilhelm Petersson-
Berger med flera. 


Mattias von Wachenfeldt, gitarr 
Den prisbelönte gitarristen Mattias von Wachenfeldt 
har givit konserter på många av Sveriges stora 
scener såsom Berwaldhallen, Sörmländska slott och 
herresäten samt Stockholm slott. Mattias har 
konserterat runt om i Skandinavien, Nordafrika, USA 
och Europa, både som kammarmusiker och solist, 
samt gjort inspelningar för Sveriges radio och 
television. Mattias von Wachenfeldts två skivor 
”Guitarmusic from the twentieth century” och 
”Dedicatoria”, har fått ett mycket positivt 
mottagande över hela Europa. 


Anders Lagerqvist, violin  
Studerade för professor Harald Thedéen på KMH i 
Stockholm. Sedan debuten som solist med Sveriges 
Radios symfoniorkester och erhållet diplom från 

Kungliga musikhögskolan så framträder Anders 
regelbundet som kammarmusiker runt om i Sverige 
och utomlands. Forshaga kammarmusikdagar, 
kammarmusikfestivalen i Sandviken, musique en 
citées Marseille, Grünewaldsalen, Stockholm 
konserthus är några utav de kammarmusikaliska 
scener där Anders framträtt nyligen. Anders leder 
och sammarbetar regelbundet med några utav 
Sveriges och Europas främsta kammarmusiker och 
skådespelare i sina projekt. Bland några kan 
nämnas Pernilla August, Elin Klinga, Marika 
Lagercrantz, Stenhammar-kvartetten, pianisten Mats 
Widlund, cellisten Torleif Thedéen, pianisten Per 
Tengstrand mfl. Sedan 2012 är han konstnärlig 
ledare för den banbrytande konst & konsertserien 
”musik på Udden” i samarbete med prins Eugens 
Waldemarsudde. 
Bland de tonsättare som skrivit för Anders märks 
Andrea Tarrodi, Sven-David Sandström, Tebogo 
Monnakgotla, Björn J:son Lindh, Daniel Fjellström 
och Mats Larsson-Gothe.


För bokning vänligen kontakta: 
Jenny Teglund eller Rod Moraga  
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 
 
Gageanspråk 16.000 SEK inkl soc avg (exkl 
resa och logi) 
 
www.rgma.se/musikafton-pa-
waldemarsudde 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MUSIKAFTON I PRINSENS SALONG

Georg Paulis målning "musiken" prins Eugens Waldemarsudde © 


mailto:management@rgma.se
http://www.rgma.se/musikafton-pa-waldemarsudde
http://www.rgma.se/musikafton-pa-waldemarsudde
mailto:management@rgma.se
http://www.rgma.se/musikafton-pa-waldemarsudde
http://www.rgma.se/musikafton-pa-waldemarsudde


Den gåtfulle Vinteuil skymtar fram i Marcel Proust’s 
berömda roman "På spaning efter den tid som flytt" 


Musikerna Mats Widlund piano och Anders 
Lagerqvist violin ger sin bild av hur denne fiktive 
kompositörs musik kan ha klingat och med 
journalisten Ulrika Knutson som beledsagare får 
lyssnaren följa med till en tid som flytt men som 
ständigt är aktuell. Verk av Camille Saint-Saëns, 
Richard Wagner, Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré och 
Jean Cras. 


Ulrika Knutson, ciceron 
Ulrika växte upp i Kalmar och innehar filosofie 
kandidatexamen i litteraturvetenskap, estetik, 
nordiska språk, filmvetenskap och engelska. I början 
av 2000-talet hade Ulrika en gästprofessur vid 
journalistik- och medieutbildningen vid Göteborgs 
universitet och mellan åren 1993 och 2002 var hon 
kulturredaktör på tidningen månadsjournalen och 
blev sedemera ordförande för Publicistklubben. 
Knutson är hedersledamot i Kalmar Nation och 2015 
utsågs hon till hedersdoktor vid humanistiska 
fakulteten vid Göteborgs universitet 


Mats Widlund, piano 
Professor i piano vid kungliga musikhögskolan och 
en utav landets mest erfarna och firade 
kammarmusiker bland annat i den högt ansedda 
ensemblen ”Trio Mats”. På meritlistan finns ett stort 
antal hyllade skivinspelningar inte minst av verk från 
vårt lands stora tonsättare Wilhelm Stenhammar, 
Gunnar de Frumerie och Hilding Rosenberg. 


Anders Lagerqvist, violin  
Violinist i Uppsala kammarorkester sedan 20 år samt 
konstnärlig ledare för ”musik på Udden” i samarbete 
med prins Eugens Waldemarsudde. Ett mångårigt 
samarbete med Mats Widlund har lett till konserter i 
Frankrike och på svenska konsertscener och 
festivaler. Ständigt närvarande i Anders projekt är 
lusten till kulturella mervärden: konserter varvat med 
konst och poesi har blivit hans signum. 

 
 
För bokning vänligen kontakta: 
Jenny Teglund eller Rod Moraga  
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 
 
Gageanspråk 25.000 SEK inkl soc avg (exkl 
resa och logi) 
 
www.rgma.se/pa-spaning 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PÅ SPANING EFTER 
EN VIOLINSONAT
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Genom ett explosivt och tekniskt bländande 
program med inslag av smärtsamt vackra 
passager, visar Duo Daniel sin fulla potential och 
virtuositet. Med musik av Rachmaninov, Debussy 
och Schnittke får åhöraren smakprov på några av 
de bästa och vackraste musikstycken som skrivits 
under 1900-talet. 
 
Duo Daniel 
Daniel Tengberg och Daniel Hormazábal träffades 
under sin studietid på den prestigefyllda kammar- 
musikutbildningen vid Edsbergs slott i Sollentuna 
och har sedan 2011 tillsammans framträtt på 
scener både hemma i Sverige och utomlands. 
 
Daniel Tengberg, uppvuxen i Vargön, började 
spela cello redan vi tre års ålder. 2009 blev han 
antagen till Edsbergs slott/KMH där han 
studerade för prof. Torleif Thedéen. Han tog sin 
masterexamen 2014 och blev direkt efter 
studierna anställd som alternerande stämledare i 
kammarorkestern Musica Vitae. Tengberg 
framträder regelbundet som solist både i Sverige 
och Europa. Han har även ett brinnande intresse 
för kammarmusik som har lett till samarbeten med 
världsstjärnor som Ivry Gitlis och Midori.  
 
Daniel Hormazábal tillhör Sveriges mest 
intressanta och framgångsrika unga pianister. Han 
debuterade som solist 2013 med Beethovens 

femte pianokonsert tillsammans med Kungliga 
Musikhögskolans symfoniorkester, under ledning 
av Simon Crawford-Phillips. Daniel framträder 
som solist och kammarmusiker runt om i Sverige 
och Europa och har även turnerat i Nordamerika.


Tillsammans utgör Tengberg och Hormazábal 
”Duo Daniel”. Denna och kommande säsong 
presenterar de ett program med några av 1900 
talets största mästare, Debussy, Schnittke och 
Rachmaninov.  
 
 
För bokning vänligen kontakta: 
Jenny Teglund eller Rod Moraga 
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 

Gageanspråk 14.000 SEK inkl soc avg (exkl resa 
och logi)
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DUO DANIEL

Cellosonater x 3 
 
Program 
C. Debussy - Sonat för cello och piano i D-moll 
A. Schnittke - Sonat för cello och piano No.1 (1978)  
S. Rachmaninov - Sonat för piano och cello i G-moll, Op. 19 


mailto:management@rgma.se
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Kompositören Arvo Pärt föddes 1935 i Estland och 
har med sina verk kommit att bli en utav samtidens 
mest älskade kompositörer, inte minst genom sina 
verk ”fratres” ”spiegel im spiegel” och ”Tabula 
Rasa”. I denna konsert möter vi några utav hans 
mest omtyckta verk, i olika instrumentation samt får 
lyssna till Eric Schüldt som berättar om sitt möte 
med kompositören. 


Eric Schüldt, journalist 
En journalist med ett alldeles eget tilltal. Med sina 
radioprogram om tystnadens musik och nu senast i 
SVT:s vetenskapliga samtalsprogram ”idévärlden” så 
har han återskapat bilden av hur tiden får ta sin plats 
och där tanken är lika viktig som någonsin. Hans 
firade program i P2 har givit honom en särställning 
bland vårt lands kulturjournalister. 


Mats Widlund, piano 
Professor i piano vid kungliga musikhögskolan och 
en utav landets mest erfarna och firade 
kammarmusiker bland annat i den högt ansedda 
ensemblen ”Trio Mats”. På meritlistan finns ett stort 
antal hyllade skivinspelningar inte minst av verk från 
vårt lands stora tonsättare Wilhelm Stenhammar, 
Gunnar de Frumerie och Hilding Rosenberg. 


Anders Lagerqvist, violin  
Studerade för professor Harald Thedéen på KMH i 
Stockholm. Sedan debuten som solist med Sveriges 
Radios symfoniorkester och erhållet diplom från 
Kungliga musikhögskolan så framträder Anders 
regelbundet som kammarmusiker runt om i Sverige 
och utomlands. Forshaga kammarmusikdagar, 
kammarmusikfestivalen i Sandviken, musique en 

citées Marseille, Grünewaldsalen, Stockholm 
konserthus är några utav de kammarmusikaliska 
scener där Anders framträtt nyligen. Anders leder 
och sammarbetar regelbundet med några utav 
Sveriges och Europas främsta kammarmusiker och 
skådespelare i sina projekt. Bland några kan 
nämnas Pernilla August, Elin Klinga, Marika 
Lagercrantz, Stenhammar-kvartetten, pianisten Mats 
Widlund, cellisten Torleif Thedéen, pianisten Per 
Tengstrand mfl. Sedan 2012 är han konstnärlig 
ledare för den banbrytande konst & konsertserien 
”musik på Udden” i samarbete med prins Eugens 
Waldemarsudde. Bland de tonsättare som skrivit för 
Anders märks Andrea Tarrodi, Sven-David 
Sandström, Tebogo Monnakgotla, Björn J:son 
Lindh, Daniel Fjellström och Mats Larsson-Gothe. 
I sommar framträder Anders som förste 
Skandinavisk musiker vid den stora 
kammarmusikfestivalen ”Musicalta” i Alsace.  
 
För bokning vänligen kontakta: 
Jenny Teglund eller Rod Moraga  
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 
 
Gageanspråk 25.000 SEK inkl soc avg (exkl 
resa och logi) 
 
www.rgma.se/musik-vid-tystnadens-graens 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MUSIK VID 
TYSTNADENS  
GRÄNS
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Sandra & Daniel tar publiken genom ett 
spännande och medryckande program där 
kubism, impressionism och romantik från 
Frankrike möter den dansanta och 
medryckande spelglädjen från den spanska & 
latinamerikanska traditionen.  
Kompositionerna ligger Sandra & Daniel varmt 
om hjärtat då de har en gemensam förkärlek för 
franska kompositörer samtidigt som de både är 
spansktalande och har rötter i Chile och 
Spanien.  

Sandra Ibarreche, clarinet  
Sandra är född i Bilbao, Spanien. Hon 
påbörjade sina studier i musik vid Leioa 
Conservatory (Baskien) för klarinettlärarna Juan 
Casanova och Carlos Garcia. År 2012 slutförde 
hon sina studier vid Musikene, konservatoriet i 
Baskien, där hon studerat för José Luis Estellés, 
Antony Pay, Carlos Gil, Sergio Barranco och 
Henri Bok. Hon har utöver detta även studerat 
för Asko Heiskanen vid Sibelius Akademin 
(Erasmus-programmet), för Isaac Rodríguez vid 
Liceo konservatoriet i Barcelona, för Michel 
Lethiec vid CNRR de Nice (Frankrike) och för 
Andreas Sundén vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. 


Sandra har bland annat vunnit tävlingar så som 
”Jóvenes Intérpretes”, Baskien och ”César 
Uceda”, Leioa, Baskien.  


2011 stod hon som solist vid framförandet av 
Mozarts klarinettkonsert med orkestern vid 
Musikene, konservatoriet i Baskien.


Hon har spelat med Kungliga Filharmonikerna i 
Stockholm, Sveriges Radios Symfoniorkester, 
Kungliga Operan i Stockholm och 
Dalasinfoniettan. 


Daniel Hormazábal, piano 
Daniel Hormazábal tillhör Sveriges mest 
intressanta och framgångsrika unga pianister. 
Han debuterade som solist 2013 med 
Beethovens femte pianokonsert tillsammans 
med Kungliga Musikhögskolans 
symfoniorkester, under ledning av Simon 
Crawford-Phillips. Daniel framträder som solist 
och kammarmusiker runt om i Sverige och 
Europa och har även turnerat i Nordamerika. 

För bokning vänligen kontakta: 
Jenny Teglund eller Rod Moraga  
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 
 
Gageanspråk 14.000 SEK inkl soc avg (exkl resa 
och logi) 
 
www.rgma.se/sandraochdaniel 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SANDRA 
& 

DANIEL
Från Paris till Havanna 
 
Program 
F. Poulenc-Sonata for clarinet and piano  
C.Debussy-Première Rhapsodie 
E. Chausson-Andante et Allegro 
Paus 
A. Marquez-Zarabandeo 
I. Albeniz - Evocación 
B. Kovács-Hommage à Falla 
Paquito D'Rivera-Three pieces for clarinet and piano:  
Contradanza, Habanera y Vals Venezolano
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Christopher Hästbacka tar oss i första halvan av 
konserten tillbaka till år 1839 då Robert Schumann 
precis reviderat klart ett av sina viktigaste verk, 
hans Fantasi i C dur som han tillägnar Frans Liszt. 
Men är Schumanns fantasi också en dold 
kärleksgåva till Clara Wieck? Efter paus 
presenteras ni för Frans Liszts tacksamhet till 
Schumann genom hans Sonat i H moll som han i 
sin tur tillägnade Schumann. Inför varje halva av 
programmet kommer ni få höra historierna bakom 
verken och hur de påverkat musikvärlden  
framöver.


Christopher Hästbacka 
Christopher Hästbacka, född i Stockholm, började 
spela piano vid sex års ålder. Han gjorde sin 
internationella debut vid tolvårsåldern när han 
uppträdde för ett fullsatt Laeiszehalle Grand Hall i 
Hamburg vid den Internationella 
Steinwayfestivalen efter att ha vunnit första 1:a 
pris i den första Svenska Steinwaytävlingen 2001. 
Christopher har varit finalist och vunnit flera priser i 
nationella och internationella tävlingar. Hans 
huvudlärare i början var Jan Eyron, Patrick Jovell 
och Ann-Sofi Klingberg. Redan från sju års ålder 
har Christopher deltagit i masterclasses med 
pianister som Liisa Pohjola, Hans Leygraf och 
Andrei Gavrilov. Högskolestudierna gjorde han vid 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Edsberg 
för prof. Stefan Bojsten och prof. Mats Widlund.


2016 var ett bra år för Christopher, där han 
tilldelades 2:a pris i Solistpriset 2016 - den 
högst ansedda tävlingen för klassiska musiker i 
Sverige - står bland höjdpunkterna. Han hade 
också en solo recital i Grünewaldsalen i 
Stockholms konserthus och var mottagare av 
kungliga Marianne & Sigvard Bernadotte Art 
Awards.


Christopher arbetar som solist och 
kammarmusiker över hela Europa. Han har 
spelat med Sveriges Radio Symfoniorkester i en 
konsert som sändes live i Sveriges Radio P2 
och han har samarbetat med dirigenter som B 
Tommy Andersson och Jaime Martin.


Efter sin framgång i Solistpriset och andra stora 
prestationer i 2016 har han etablerat sig som en 
av Sveriges mest intressanta unga pianister.  
 
 
För bokning vänligen kontakta: 
Jenny Teglund eller Rod Moraga  
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 

Gageanspråk 12.000 SEK inkl soc avg (exkl resa och 
logi) 
 
www.rgma.se/christopher-haestbacka
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Schumann och Liszt vänskap  
 
Program

Robert Schumann - Fantasi i C dur
Frans Liszt - Sonat i H moll
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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: 
Jenny Teglund eller Rod Moraga 
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41


Gageanspråk 14.000 SEK inkl soc avg (exkl resa 
och logi) 
 
www.rgma.se/duo-haestbacka-persson 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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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Duo Lavotha/Hästbacka tar med publiken in i 
tre unika klangvärldar. Konserten inleds med 
Ernest Blochs ” From Jewish Life” som enligt 
tonsättaren skrevs för att i musik skildra den 
komplexa judiska andan och själen. Därefter 
följer Alfred Schnittkes känsloladdade 
cellosonat nr 1, skrivet 1978. Ett verk där 
sökandet varvas med explosivt rockiga avsnitt 
och skräckfilmsliknande harmonik. Konserten 
avslutas med Rachmaninovs magnifika sonat 
för piano och cello. Romantik när det är som 
allra vackrast!

Under konsertens gång kommer duon att 
presentera verken med intressant 
bakgrundsfakta och personliga reflektioner. 

 
Duo Hästbacka/Lavotha 
Christopher Hästbacka och Andreas Lavotha 
träffades när de var tio år gamla och har sedan 
dess spelat otaliga konserter tillsammans över 
hela Sverige. 


Christopher började spela piano vid 6 års ålder 
och gjorde sin internationella debut som 12 åring 
när han spelade för ett fullsatt Grand Hall i 
Laeiszehalle i Hamburg i samband med Steinways 
internationella pianofestival. Han tilldelades 2016 
andrapris i Solistpriset, Sveriges högst ansedda 
tävling för klassisk musik där hans framförande av 
Rachmaninovs andra pianokonsert tillsammans 

med Sveriges Radios Symfoniorkester sändes live 
i Sveriges radio. 


Andreas Lavotha, född 1990, avslutade 2015 sina 
diplomstudier på Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm för professor Ola Karlsson. Som solist 
har Andreas framträtt med orkestrar i Sverige, 
Tyskland och Spanien. Han är dessutom en 
mycket omtyckt och anlitad kammarmusiker och 
har medverkat vid flera festivaler både i Sverige 
och utomlands där han har arbetat med musiker 
som Roland Pöntinen och Nils-Erik Sparf. Andreas 
är medlem i O/MODERNT Kammarorkester som 
regelbundet turnerar världen över och har 
musikserier på Kings place i London och 
Musikaliska i Stockholm. 


 
För bokning vänligen kontakta: 
Jenny Teglund eller Rod Moraga 
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 
 
Gageanspråk 14.000 SEK inkl soc avg (exkl resa 
och logi) 
 
www.rgma.se/duo-lavotha-haestbacka 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DUO HÄSTBACKA/LAVOTHA

MYSTIK OCH ROMANTIK  
 
Program 
Ernest Bloch -  From Jewish Life 
Alfred Schnittke - Sonate nr 2 
Sergei Rachmaninov - Sonata for piano and cello

mailto:management@rgma.se
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Här presenteras ett program som spänner över 
83 år. Ni väljer mellan rysk hög romantik i 
Rokoko förpackning i form av Tchaikovskys 
vackra Rokoko Variationer, engelskt vemod i 
form av Elgars cellokonsert eller återigen ryskt 
men i detta fall Shostakovich häftiga cello 
konsert nr 1. Tre essentiella men vitt skilda verk 
ur cello repertoaren.  
 
Daniel Tengberg 
Daniel Tengberg är uppvuxen i Vargön och 
började spela cello redan vi tre års ålder.  
2009 blev han antagen till Edsbergs slott/KMH 
där han studerade för professor Torleif Thedéen. 
Han tog sin master examen 2014. 
 
Daniel är en ung och lovande musiker som 
redan skördat många fina framgångar. Bl.a. var 
han en av de 16 av totalt över 250 sökande som 
tog sig till semifinal i solistpriset 2016, Sveriges 
högst ansedda tävling i klassisk musik. 
Samma säsong blev han även tilldelad det 
prestigefyllda Järnåkerstipendiet. 


Han har framträtt i länder som Sverige, USA, 
Italien, Belgien, Schweiz m.f. 
Han turnerar även flitigt med “Duo Daniel”, som 
består av honom själv och pianisten Daniel 
Hormazábal.  
 
Daniels talang och hans brinnande intresse för 
kammarmusik har lett till samarbeten med 
världsstjärnor som Ivry Gitlis och Midori.


Daniel är bosatt i Växjö, där han sedan 2014 är 
alternerande stämledare i den internationellt 
erkända kammarorkestern Musica Vitae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
För bokning vänligen kontakta:  
Jenny Teglund eller Rod Moraga 
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41  
 
Gageanspråk 12.000 SEK inkl soc avg (exkl 
resa och logi) 
 
www.rgma.se/daniel-tengberg 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DANIEL TENGBERG

Ryska mästare och engelsk vemod  
 
Program 
P. Tchaikovsky - Variationer över ett Rokoko tema Op.33  
E. Elgar - Cellokonsert i E-moll Op. 85  
D. Shostakovich - Cellokonsert nr1 i Ess-dur Op. 107

mailto:management@rgma.se
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Kern Westerberg is a young violinist, who has 
established himself among Scandinavias most 
promising talents on the classical scene. He is quickly 
building a reputation as a soloist and chamber 
musicians, which has brought him all over Europe. 
Kern was born in Aarhus, Denmark in 1993, began 
studying the violin at age 4. He attended Aarhus Music 
School, under Jan Matthiesen and Kristoffer Dolatko, 
and continued his studies with Prof. Per Enoksson at 
the prestigious Royal College of Music, Edsberg Manor 
in Stockholm. 


Kern is currently studying with Prof. Serguei Azizian at 
the Royal Danish Academy of Music. He has 
participated in Masterclass’s, among others given by: 
Leonidas Kavakos, Dora Schwarzberg, Rudolf 
Koelman, Henning Kraggerud, Ulf Wallin and Milan 
Vitek. Kern Westerberg is a prize winner in many 
competitions, national as well as international.  
 
Among his awards is 1st prize and “Grand Prize” for 
an extraordinary performance in the Jacob Gade Violin 
Competition, 2010; Gold medal in the Berlingske 
Tidendes Classical Music Competition, 2010; and 1st 
prize in the most prestigious Danish youth competition: 
“Spil For Livet 2011” (produced for the Danish 
Broadcasting Company).  
 
Kern Westerberg performed as a soloist with the 
Danish National Symphony Orchestra at age 12, and 
since then with the Danish National Chamber 
Orchestra, Aarhus Symphony Orchestra, Symphony 
Orchestra of the Royal College of Music in Stockholm, 
Danish National Youth Ensemble, Edsberg Chamber 
Orchestra, as well as many amateur- and 

semiprofessional orchestras, including several 
concerts broadcast live on national radio and TV. 


He has appeared in numerous festivals as a soloist 
and chamber musician, such as Hindsgavl Festival, 
Vendsyssel Festival, Frederiksværk Musikfestival, 
Musethica International Chamber music Festival, 
Sandviken Chamber music Festival and Trondheim 
Chamber music Festival. 
 
He has performed with musicians such as: Máté 
Szücs, Mats Zetterqvist, Konstantin Bogino, Daniel 
Blumenthal and Katrine Gislinge. 


Kern Westerberg plays a G.Grancino 1697, on loan 
from the Augustinus Foundation. 


 
 
For booking please contact: 
Jenny Teglund or Rod Moraga 
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 
 
Gage claim 12.000 SEK incl soc fee (excluding travel 
and lodging) 
 
 
www.rgma.se/kern-westerberg 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KERN WESTERBERG

Program - III Sonatas

L.Janácek(1854-1928): Violin Sonata

C.Nielsen(1865-1931): Violin Sonata nr2

J.Brahms(1933-1997): Violin Sonata nr1 i G-dur 
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http://www.rgma.se/kern-westerberg
mailto:management@rgma.se
http://www.rgma.se/kern-westerberg


För bokning vänligen kontakta 
 

Rod Moraga 
management@rgma.se 

 
+46 707 14 47 41 

 
eller 

Jenny Teglund 
jt@rgma.se 

 
www.rgma.se 
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