
Søndagskaffe 
med Beethoven – II

DR Koncertsalen, 
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Program

Ludwig van Beethoven (1770-1827):

Klavertrio, G-Dur, opus 121a, 

10 variationer over ‘Ich bin der Schneider Kakadu’ 

•

Klavertrio, Es-dur, opus 97, Ærkehertugtrioen

I – Allegro moderato

II – Scherzo (Allegro)

III – Andante cantabile ma però con moto. Poco piu adagio

IV – Allegro moderato – Presto

Trio con Brio Copenhagen
Soo-Jin Hong, violin – Soo-Kyung Hong, cello – Jens Elvekjær, klaver

Trio con Brio blev dannet i 1999 – et kammerensemble i verdensklasse og samtidig et 

familieforetagende, for violinisten Soo-Jin Hong er søster til cellisten Soo-Kyung Hong, der er gift 

med pianisten Jens Elvekjær. De to søstre er født i Korea og har i mange år været koncertmestre i 

DR Symfoniorkestret. Jens Elvekjær har ligesom sine to medspillere studeret i Østrig og Tyskland. 

Han er for nylig blevet udnævnt til klaverprofessor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. 

Trioen har modtaget adskillige hædersbevisninger og optræder meget flittigt i både Danmark 

og udlandet. De leder også sommerfestivalen Kammermusik på Lundsgaard. Blandt Trio con 

Brios udgivelser er alle Beethovens værker for klavertrio. I 2015 modtog trioen P2’s Kunstnerpris, 

som det første ensemble nogensinde, og kanalen har fulgt de højt berømmede indspilninger af 

Beethoven tæt. 

 



P2 er samlingspunktet for fordybelse og 

passion for alle, der elsker lyden af klassisk 

musik. I P2’s programmer formidles klassisk 

musik i al sin mangfoldighed med følelse, 

indlevelse og begejstring af landets bedste 

musikformidlere.

P2 sender hver aften en hel klassisk kon-

cert – enten med DR’s egne ensembler, 

med de bedste ensembler fra alle dele af 

landet eller fra førende internationale kon-

certscener og operahuse.

250-året for Beethovens fødsel fejres i P2 

med en lang række koncerter hen over året. 

Fejringen kulminerer fra d. 4.-11. oktober 

med temaprogrammer og koncerter, der går 

tæt på kunstneren, mennesket og ikonet  

Beethoven og spejler ham i tiden i dag. 

Og ved et Beethoven 250-års awardshow 

afsløres lytternes Beethoven top 3. 

DR’s fejring af Beethoven fortsætter frem 

til komponistens dåbsdag (fødselsdagen er 

uvis) d. 17. december, hvor Fabio Luisi står 

i spidsen for solister, DR Koncertkoret og 

DR Symfoniorkestret i Beethovens Missa 

solemnis.

Søndagskaffe med Beethoven er en 

særlig række af kammermusikkoncerter 

i DR Koncerthuset, præsentereret af P2. 

Søndagskaffe med Beethoven - I & II 

sendes på P2 hhv. søndag d. 4. oktober 

og søndag d. 11. oktober kl. 10.30.
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Esben Tange er gennemgående vært ved søndagskoncerterne. 

Han er redaktør i P2 med særligt ansvar for koncertpræsentation 

og har i 25 år været vært i en lang række programmer fra musik-

magasinet Bolero over temaprogrammer med særlig vægt 

på tiden omkring år 1900 til koncertvært ved blandt andet de 

traditionsrige Torsdagskoncerter.


