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Yo-Yo Ma spiller i Norge for første gang på 13 år
Den verdenskjente cellisten Yo-Yo Ma gjør sin første konsert i Norge siden 2006 når han
spiller i Grieghallen under Festspillene med sin faste makker, pianist Kathryn Stott.
Kinesisk-amerikanske Yo-Yo Ma har lenge vært en av
verdens mest profilerte cellister, med opptredener på alt fra
100-årsmarkeringen for 1. verdenskrig til tv-suksessene
Sesame Street og Presidenten.
Yo-Yo Ma er født i Frankrike, og flyttet til USA som barn. Bare
sju år gammel gjorde han sin debut for president John F.
Kennedy i 1962, og har siden spilt for ytterligere sju
amerikanske presidenter. Diskografien teller mer enn 100
album, inkludert 19 som har vunnet Grammy-priser. To av
Grammy-ene har han vunnet sammen med sin mangeårige
kunstneriske samarbeidspartner, den britiske pianisten
Kathryn Stott. Som solist og kammermusiker har hun jevnlig
gjestet internasjonale festivaler og opptrådt verden rundt
siden 1978. Hun er kjent som en av Storbritannias mest
allsidige og kreative musikere, og er blant annet professor
ved Norges musikkhøgskole. Samarbeidet med Yo-Yo Ma
strekker seg mer enn 30 år tilbake.
– Jeg er stolt og ydmyk over å kunne presentere denne
stjerneduoen på Festspillene i Bergen. Med en umettelig
nysgjerrighet har Yo-Yo Ma viet sitt liv til musikalske reiser over hele jorden og utviklet seg til en gigant i den
klassiske verdenen. I samspill med Kathryn Stott blir det musikalske resultatet ganske enkelt enestående, sier
festspilldirektør Anders Beyer, som har jobbet for å få artistene til Bergen i flere år.
Konserten med Yo-Yo Ma og Kathryn Stott mandag 03. juni 2019 er en av 25 klassiske konserter som
Festspillene lanserer i dag. Blant de internasjonale musikerne er en annen artist som ofte står på lister over
verdens beste cellister: Steven Isserlis. Sammen med den anerkjente pianisten Robert Levin gjør han to
intimkonserter på Griegs Troldhaugen. Berliner-Filharmonikernes konsertmester Noah Bendix-Balgley står
også på programmet, både i duoformat og sammen med det klassiske stjerneensemblet Philharmonix, som
like gjerne spiller Queen som Tsjajkovskij.
Fra Norge kommer både veletablerte ensembler som Vertavokvartetten og nyutdannede artister som tenorpiano-duoen Eirik Johan Grøtvedt og Eirik Haug Stømner. På programmet står også flere konserter med
musikk av festspillkomponist Unsuk Chin, med blant annet Arktisk Filharmonis sinfonietta, Oslo
Strykekvartett og BIT20 Ensemble.
Festspillene i Bergen 2019 finner sted 22. mai–05. juni. Hele programmet lanseres i januar/februar.
For mer informasjon, kontakt fung. kommunikasjonssjef Silje Vestvik: siljev@fib.no / + 47 94 31 94 39
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