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Debussy Sonat för violin och piano
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Tjajkovskij Souvenir de Florence
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Vår Artist in residence, Johan Dalene, är född år 2000 i
Norrköping. Han började spela violin vid fyra års ålder,
och tre år senare debuterade han med Norrköpings
Symfoniorkester. Johan har vunnit en rad förstapriser i
stora internationella tävlingar och framträder nu med
orkestrar över hela världen. Han spelar på en Nicolò
Gagliano-violin från 1765. Med SON framför han Barbers
Violinkonsert den 17/11 och Brahms Dubbelkonsert med
Torleif Thedéen i Stockholm och Norrköping 28/2 och 1/3.
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Välkommen till Norrköpings Symfoniorkester!
Checka gärna in, ta bilder i foajé och konsertsal och berätta att du är här!
Innan konserten börjar ber vi dig dock att stänga av telefon och kamera,
eftersom ljuset från skärmar stör både publik och artister. Under konsert är
fotografering och ljudupptagning ej tillåten. I applådtacket går det bra att ta
bilder igen. Hoppas du får en riktigt fin konsertupplevelse med oss!
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I. Allegro vivo
II. Intermède: Fantasque et léger
III. Finale: Très animé
I. Allegro con spirito
II. Adagio cantabile e con moto
III. Allegretto moderato
IV. Allegro vivace
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