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»En særdeles udtryksfuld kunstner … besidder en klang forbeholdt de få! Det er min klare opfattelse, 
at Jonas Frederik er en musiker, som vil gøre sig gældende på mange måder i dansk musikliv fremover. 
Udover at være en førsteklasses musiker besidder han en formidlingslyst og –evne, som er sjælden.«

- John Damgaard, pianist og tidl. professor ved Det Jyske Musikkonservatorium

KlaVeraFten
Med

Jonas FrederiK

oM MUsiKKen
Med et stort og bredt repertoire tilbyder 
pianisten Jonas Frederik  koncerter 
bestående af de store, romantiske 
komponisters værker såsom Schumanns 
store cykler, Chopins klaverperler, 
Liszts indadvendte og store virtuoserier 
og også Niels W. Gades store 
klaversonate og små akvareller. 

Hvis det ønskes, kan der derudover 
også være mulighed for at høre 
ufortjent sjældent hørt klavermusik 
af f.eks. japanske Akira Ifukube og 
Hisatada Otaka samt østrigske Eric Zeisl 
og danske Vagn Holmboe.

Kontakt Jonas Frederik for nærmere 
information om værkerne og mulige 
koncertprogrammer eller i samarbejde 
sammensætte jeres eget unikke 
koncertprogram, hvis I ønsker det - 

oM Jonas FrederiK
Den 29-årige pianist og komponist 
Jonas Frederik er uddannet på 
Det Jyske Musikkonservatorium hos 
professor John Damgaard. 

Har modtaget adskillige legater 
deriblandt dobbelt portion som 
den eneste nogensinde af Dansk 
Musikpædagogisk Forenings legat, 
Kontorchef Arthur Andersson og Hustru 
Pianistinden Ellen Anderssons legat, 
og Lions Club-legater. Senest er han 
modtager af Champagneprisen 2011 
uddelt af komponist og pianist, Willy 
Stolarczyk.

Koncerter i udlandet omfatter bl.a. 

  BooK nU PÅ: 26 81 72 15
Honorar efter aftale

»Koncert-publikum hyldede piansten Jonas Frederik med stående applaus efter solokoncerten ... som solist 
udfolder han hele sit fyldige, klangfulde musikalske register og formidler musikken med intensitet.«

- fra avisanmeldelse

»En gudbenådet pianist trods små hænder. Fjerlet anslag og tyngde, hvor det er på sin plads. I fin, fin 
samklang med orkestret hele vejen igennem.«

- fra avisanmeldelse om Jonas Frederik som solist i Mozarts klaverkoncert nr. 21 

Italien, Sverige, USA 
og Frankrig. Som 
komponist og dirigent 
er Jonas Frederik 
også aktiv i udlandet, 
senest i Italien i 2011 
ved uropførelsen 
af et nyt værk for 
kammerorkester.


