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Program:
1. Förspel - Improvisation. 
Mats Edén - viola d’amore, MKO

2. Fyrklöver - konsert för sopransax och stråkorkester
Uruppförande

Till Johnny Hedlund 

Sopransaxofon - Johnny Hedlund, MKO

I. Toccata
II. Nattfågel
III. Fest
IV. Höstdimma

3. Mellanspel - Improvisation. 
Mats Edén - violin

4. Momento 2 
Elcello - Mattias Rodrick

5. Konsert n:o 1 för violin och orkester i A 
Uruppförande

violin - Anne Sophie Andersen, MKO/CYE

I. Moderato
II. Andante cantabile
III. Allegro brilliante/presto



Mats Edén 
Född den 30 oktober 1957 i Södertälje men växte upp i Värmland. Började spela �iol 
vid tio års ålder. 1976-80 studerade han musikvetenskap och etnologi vid Göteborgs 
universitet följt av kompositionsstudier vid Norges Musikhögskola åren 1983-87. Mats 
Edén delar in sin verksamhet i tre områden: 1) undervisning  2) utövande, i huvudsak 
folkmusik med gruppen Groupa, men även i andra konstellationer eller som solospel-
man; 3) komponerande, ambitionen är att förena folkmusikaliska erfarenheter med 
den nutida, modernistiska musiken.

Alexander Einarsson
Utbildad organist och kyrkomusiker vid Musikhögskolan i Malmö. Hösten 2007 tog 
han en solistexamen efter studier på överbyggnadsnivå i kördirigentklassen vid det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium för professor Dan-Olof Stenlund och Frans 
Rasmussen. Alexander är sedan 2003 anställd som organist och körledare i Kirsebergs-
kyrkan, Malmö. Alexander tilldelades 2008 års Eric Ericsons resestipendium.

Johnny Hedlund
Från början klarinettist, utbildad vid Musikhögskolan Ingesund.  Därefter studier för 
Kjell Inge Stevensson, Musikhögskolan Stockholm och Olle Shill m.�l. Som klarinettist 
har J. H. haft många solistuppdrag, medverkat i kammarmusik och arbetat som orkester-
musiker i bl.a. Värmlands Sinfonietta. Efterhand har fokus mer inriktats på  saxofonspel, 
och framförallt sopransaxofonen, som  har många  möjligheter till klangvariation och 
ett spännande uttrycksregister. J.H. har studerat sopransax för Anders Paulsson.

Mattias Rodrick
har studerat på Musikhögskolan i Malmö samt på Royal College of Music i London. Han 
har etablerat sig som en cellist med  osedvanlig genrebredd och framträder regelbundet 
hos  kammarmusikföreningar och musikfestivaler över hela Norden. Under -08  och -09 
framträder Mattias Rodrick på festivaler som ILIOS-festivalen i Norge, Narviks Vinter-
festvecka, Dark Music Days i Reykjavik och Malmöfestivalen. Han har under säsongen 
även framträtt i England,  Holland och Danmark.

Anne Sophie Andersen
Började spela violin som 4-åring och uppträdde första gången när hon var 7 år i 
Tivolis konsertsal, Köpenhamn. Åren 1996-2005 studerade hon för Marta Líbalóva, 
docent vid Det Jyske Musikkonservatorium där Anne Sophie antogs redan som 14-åring 
och avlade sin diplomexamen 2005. 2006-2008 studerade Anne Sophie för Terje Moe 
Hansen på diplomutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö. I september (2008) 
debuterade hon som MSO-solist. Numera studerar och bor hon i Berlin med en �litig 
kontakt med det svenska och danska musiklivet.

Malmö KammarOrkester 
Orkestern är en semiprofessionell stråkorkester bestående av 16-20 musiker. Orkestern 
gjorde sin debut i februari 2008 på Malmös kammarmusikscen Palladium. Orkesterns 
har som målsättning är att behålla ett kammarmusikaliskt hållningssätt till orkester-
musiken och på så vis komma närmre musikens kärna. Dirigent och musikalisk ledare 
är Alexander Einarsson.

ContemporarY Ensemble 
Ensemble för samtida musik och ljudkonst knuten till föreningen C-Y contemporary. 
Den är en öppen och �lexibel ensemble som formas efter det konstnärliga syftet. 
Ensemblen gjorde sin debut i mars 2008.

CYE
ContemporarY Ensemble

Konserten arrangeras i samarbete mellan Kirsebergs församling och Föreningen 
C-Y contemporary med stöd av Malmö stad.

CYontemporar

http://forening.c-y.se
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