København d. 14. juni 2019

Københavns Musikudvalg
Ansøgning om støtte til to koncerter med
Dahlia String Trio i Østerbro Koncertforening

Dahlia String Trio spiller i efteråret 2019 to koncerter i Østerbro Koncertforening, en musikerdrevet
forening, som trioen sammen med tre andre ensembler har opbygget og driver med base i Unitarernes
Hus på Østerbro.
Dahlia String Trios repertoire spænder bredt fra barokkens mestre helt frem til senromantikerne og de
nutidige komponister. Trioen arbejder som ambassadører for at gøre det nye repertoire vedkommende
for et bredere publikum. I Østerbro Koncertforening er kontakten til publikum direkte, så det er muligt
for koncertgængere og musikere at samtale om deres oplevelser af musikken.
Dahlia String Trios medlemmer er Emma Steele, koncertmester i Det Kongelige Kapel, Sune Ramno,
solobratschist i Kapellet, og Dorothea Wolff, solocellist i Odense Symfoniorkester. I kraft af sit store
netværk inviterer ensemblet ligesom i tidligere sæsoner gæstemusikere til flere af koncerterne, så det
lokale publikum får mulighed for at opleve flere kunstnere af højeste kaliber.
Unitarernes Hus på Østerbro, hvor koncerterne finder sted, er en perfekt kammermusiksal med en
uovertruffen akustik. Bl.a. gav Edvard Griegs kone, sangerinden Nina Grieg, ofte koncert her. De senere
år er bygningen igen blevet et kulturelt mødested i lokalområdet med et stigende antal besøgende.
Koncerterne holdes i Østerbro Koncertforenings regi, hvor fire ensembler samarbejder om at
opretholde en koncerttradition og et publikum.
Koncerternes omkostninger anslås til DKK 64.000, som det fremgår af vedlagte budget. Vi håber, at I
vil se jer i stand til at hjælpe med at afholde disse.
Med venlig hilsen,

Dorothea Wolff
Dahlia String Trio

Dahlia String Trio – Efteråret 2019

Østerbro Koncertforenings Sæsonåbning
17. september, 19:30
Strygetrioer af
Beethoven, op. 3
Alan Hovhaness
Peter Bruun
Françaix
Dahlia Trio med Henrik Goldschmidt (obo)
13. november, 19:30
Beethoven: Strygetrio i C-mol, Op. 9 nr. 3
Obokvartetter af
J.C. Bach
Mozart
Yehudi Wyner
H. Goldschmidt

