
 

  

August 2019 

Invitation til Strygerstævne 2019 
 
DAOS inviterer til weekendstævne for strygere 1.-3. november 2019 i Helsingør 
med den ukrainsk fødte violinist og dirigent Alexandre Zapolski som dirigent og 
instruktør.  

Alexandre Zapolski er født i Odessa og flyttede til Danmark i 1992, hvor han blev 
ansat som violinist i DR Symfoniorkester og grundlagde kort efter Zapolski 
Kvartetten. I 1993 begyndte Alexandre at arbejde på Brøndby Musikskole, hvor 
han startede et børnestrygeorkester. Fra børneorkestret er der kommet mange 
musikere, som i dag har etableret sig i det danske kulturliv. Det gælder f.eks. Rune 
Sørensen og Frederik Øland. Senere har han etableret sin egen ”musikskole” og 
orkestret ”Zapolski-strygerne”. Mange elever har udmærket sig ved mange konkurrencer (Øresund 
Konkurrence, Spil for livet, Berlingske Tidende, Jacob Gades Violinkonkurrence, 3 gange i træk har børnene 
fået Sigurd & Symfoniorkestrets Musikskolepris) og er eftertragtede på musikscenen i Danmark og 
udlandet. Alexandre Zapolskis pædagogiske virke omfatter hele fødekæden - fra begyndere (Københavns 
Kommunes Musikskole), mellemstadie - MGK, og videregående - konservatorium. Mange af hans elever har 
vundet priser i konkurrencer for unge musikere. Siden 2012 har han været leder af juniorstrygernes 
orkester ved DKDM.  

Hovedværket for strygerstævnet 2019 er Leos Janacek: Idyla fra 1878, et lyrisk værk i 7 satser for 
strygeorkester, som den unge Janacek skrev med inspiration fra vennen og landsmanden Antonin Dvorak.   

Du kan høre musikken på dette link: https://www.youtube.com/watch?v=jQLD_rPWXsE   

Stævnet foregår i Villa Moltke, Nordre Strandvej 24 i Helsingør (Helsingør Vandrerhjem). Det ligger lige ned 
til Øresund med en pragtfuld udsigt til Sverige og kun få hundrede meter fra Højstrup station på 
Hornbækbanen. 

Der er indkvartering fra kl. 17 fredag eftermiddag, velkomst og middag for alle deltagere kl. 18, og første 
prøve starter fredag kl. 19.30. Prøverne lørdag og søndag starter kl. 9.30, og stævnet afsluttes med en 
koncert søndag kl. 15.  

Deltagerne kan efter eget valg bo på vandrerhjemmet fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag eller 
de kan komme og deltage i prøverne. For alle deltagere dækker deltagerprisen al fortæring inkl. middag 
fredag aften, morgenmad, frokost og aftensmad lørdag samt morgenmad og frokost søndag og kaffe i 
pauserne. Der er rabat på deltagerprisen for personlige medlemmer af DAOS. 

Deltagerpris med overnatning:                                                                 DAOS medlem:            Ikke medlem: 
Normalpris med overnatning i enkeltværelse:                    1.400 kr. 1.500 kr. 
Normalpris med overnatning i delt dobbeltværelse:          1.200 kr. 1.300 kr. 
Unge under 25 år i delt dobbeltværelse:                               600 kr. 700 kr. 

Deltagerpris uden overnatning: 
Normalpris:                                                                            900 kr. 1.000 kr. 
Unge under 25 år:                                                                   400 kr. 500 kr. 

Tilmelding skal ske online på www.daos.dk senest den 15. september 2019 

Med venlig hilsen fra stævneledelsen:; 
                     Jytte Steffensen,                           Knud Ebbesen                             Pia Sverdrup-Jensen. 

je@steffensen.mail.dk                 kee@egebakken.dk                    piasverdrup@live.com 
                    75 11 53 99                                     40 34 35 31                                  30 86 86 39 
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