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Klangrum - en konsert där fransk elegans möter nyskrivet av både meditativ och dramatisk 
karaktär. Musik av bland andra Daniel Nelson, Claude Debussy och François Devienne.  

Kvällens program bjuder på rykande färsk musik av Daniel Nelson, ’A short treatise on whirligigs 
and whammy diddles’, skrivet till Duo Z med stöd av Kulturrådet - denna ömsom virvlande, ömsom 
eftertänksamma musik får sällskap av Daniel Hjorths meditativa ’Anima för flöjt och violin’, även 
det skrivet till Duo Z, en virtuos duo för flöjt och violin av François Devienne, ofta kallad ”franska 
Mozart”, den italienske kompositören Giuseppe Gamminos ’Quasi un divertimento’ samt musik av 
Claude Debussy i eget arrangemang av Duo Z.  

 

Duo Z gjorde sina första konserter 2008 och har sedan dess etablerat sig som en av både publik och 
arrangörer uppskattad duo för sitt tighta samspel, virtuosa musicerande och för sina stämningsfulla 
program. Duo Z består av Johanna Zetterqvist, flöjt, och Joakim Zetterqvist, violin.  
De är båda yrkesverksamma som väletablerade frilansmusiker med bas i Malmö och spelar 
regelbundet i flera av Sveriges främsta professionella orkestrar, och har även många uppdrag som 
konsertmästare och soloflöjtist - säsongen 20/21 samt hösten 2021 sitter Joakim som alternerande 
konsertmästare i Jönköpings Sinfonietta. 

Som duo har de gjort mängder av konserter tillsammans i kyrkor, på kammarmusik- och 
kulturföreningar, på privata tillställningar som bröllop och fester samt för företag och på 
internationella konferenser. 

Duo Z är även initiativtagare till kammarensemblen Vadstenasolisterna som förutom egna konserter 
agerar som spelande handledare för den Kammarmusikakademi som Vadstena-Akademien årligen 
anordnar, och som varje år innefattar ett tjugotal kammarmusikkonserter, workshops med svenska 
kompositörer samt familjekonserter. 

Under coronapandemin har de privata, livestreamade konserter som Duo Z sänder från sitt hem 
direkt till privatpersoner, som då får chansen att skapa sin egen unika konsert med önskerepertoar 
och självvalt konserttillfälle, blivit mycket uppskattade. 

 

 

 

  


