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PALKO& Co sitt «Tospann-prosjekt» er kombinasjonen av kammermusikkkonsert i duo format og 
etterfølgende mesterklasser for unge musikere. Fredag 11. november 2022 inviterer vi til duokonsert med                  

fiolinist Mirijam Contzen og  pianist Benedicte Palko.  

Lørdag 12. og søndag 13. november blir det mesterklasser med Contzen/Palko på Kulturbruk 44/4 på Bru.  

PÅMELDINGS SKJEMA FOR 
MESTERKLASSENE FINNER DU HER:    
https://bit.ly/3HSEdVt 

HVEM KAN DELTA?  

Alle aldersgrupper kan delta. Du kan delta med 

solorepertoar eller kammermusikk, vi tar i mot alle 

typer soloinstrument og kammermusikkgrupper. Takket 

være sponsorene våre er mesterklassene et gratis 

tilbud til musikkinteresserte i alle aldre: elever ved 

kulturskoler og musikklinjer, studenter ved universitetet 

og unge profesjonelle musikere, hovedsaklig fra 

Rogaland, eller med tilknytning til regionen.  Du er 

velkommen til å ha med egen pianist dersom du 

trenger akkompagnement. Benedicte er og tilgjengelig 

for samspill i enkelte verk.  

  
SØKNADSFRIST: 10. oktober 
FOR EVT SPILL MED BENEDICTE: 26. september. 
Vi belønner deg som er tidlig ute med påmelding. 
Det er begrenset plass. Send inn søknadsskjemaet 
snarest mulig, vi ønsker at så mange som mulig skal få 
delta. Det tilbys ikke pianist til de som har behov for 
akkompagnatør. Benedicte er tilgjengelig som pianist 
for noen av de hun underviser. 

KONSERT: 
Prosjektet avslutter med konsert for deltakerne søndag 
ettermiddag. 

TRANSPORT TIL KULTURBRUKET 44/4 PÅ BRU: 
Dersom dere er mange som deltar, får vi gratis 
busstransport fra Stavanger til Bru. Det blir et felles 
lunchmåltid for alle deltagerne lørdag og søndag. 

TILHØRERE: 
Interesserte kan delta som passiv deltaker. Send oss en 
epost med navn og mobilnummer, så blir du informert 
om timeplanen, palkocobru@gmail.com / palkoco.no 

FIOLINIST MIRIJAM CONTZEN  er høyt verdsatt av den 
internasjonale musikkverdenen som solist, kammermusiker, 
festivalsjef og lærer. Spillet hennes kombinerer storhet og 
teknisk mestring for å skape overbevisende raffinerte 
tolkninger. Mirijams særegne klang og unike uttrykkskraft 
vitner om en dypt individuell musikalsk forståelse. Mirijam 
har også en spesiell interesse for pedagogikk, og til daglig 
underviser hun i fiolin ved Universität der Künste i Berlin. 
Du var kanskje på konsert da hun var solist med SSO i 
Stavanger? Nå kan du bli kjent med henne på PALKO & 
Co på Bru!  
Les mer om Mirijam på: www.mirijamcontzen.com 
 
BENEDICTE PALKO er kunstnerisk leder for PALKO & Co 
på Kulturbruk 44/4, født og oppvokst i Stavanger og har 
flere års studier bak seg i Oslo, København og USA. 
Benedicte har siden 2002 hatt fast tilhold i Sevilla, Spania. 
Hun er lidenskapelig opptatt av kammermusikk og er 
etterspurt som pedagog. Benedicte underviser  i 
kammermusikk ved Musikkhøgskolen i Baskerland, Spania. 
Hun inviteres ofte ti l piano, og kammermusikk 
masterclasses ved offentlige  skoler og private kurs i 
Spania, Europa og Asia, sist ved Mozarteum i Salzburg. 
Hennes egen kammer mus ikk fes t i va l i Sev i l l a , 
www.festivalturina.com, er blitt en av Europas mest 
anerkjente. 
Les mer om Benedicte på  www.benedictepalko.com
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