
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. 
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