
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. 
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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
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