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KONSERT 25 November 2016
kl 19:00 Immanuelkyrkan Borås

Danea Dörken / Caroline Goulding
piano / violine

Franz Schubert – Sonatin i D-dur Op. 137
Allegro molto /Andante / Allegro Vivace
Robert Schumann – Sonat för violin och piano 2 i d-moll O p. 121
Ziemlich langsam / Sehr lebhaft / Leise einfach / Bewegt

PAUS
Antonín Dvorák – Romantiska stycken Op. 75
Allegro Moderato Allegro Maestoso Allegro Appassionato
Larghetto
George Enescu – Impressions d’enfance Op. 28
Ménétrier (fiddler)
Vieux mendiant (Old beggar)
Ruisselet au fond du jardin (Brook deep in the garden)
L’Oiseau en cage et le coucou au mur (The caged bird and
the cuckoo on the wall)
Chanson pour bercer (Lullaby)
Grillon (Cricket) Lune à travers les vitres (Moon through
the windows)
Vent dans la cheminée (Wind in the chimney)
Tempête au dehors, dans la nuit (Storm outside in the
night)
Lever de soleil (Sunrise)

Tyska tidningen Die Welt beskriver 24-åriga Danae Dörken som en
poet på pianot. Med en imponerade teknik, bländande musikalitet och
ett nyansrikt sound har hon hänfört publik över hela världen. Hon har
samarbetat med en rad orkestrar, under det senaste året bland andra
Bayerska Radions Symfoniorkester i München, Dortmund
Filharmoniska Orkester, Pfalztheater Kaiserslautern Orchestra och
Royal Northern Sinfonia. I år har hon släppt inspelningar av
pianokonserter av Mendelssohn och Mozart tillsammans med the
Royal Northern Sinfonia.
Violinisten Caroline Goulding är bara 23 år, men är redan omnämnd
som en av de mest framstående talangerna i sin generation. Hon har
hunnit framträda som solist med Nordamerikas ledande orkestrar, och
har gett konserter på de största scenerna. Senaste säsongerna har hon
bland annat framträtt som solist med Bayerska Radions
Symfoniorkester i München, Nederländska Filharmonikerna och
Aarhus Symfoniorkester
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