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Biograﬁ
Bartosz Cajler / Kers/ Dahlkvist, violiner
Jon Dahlkvist, viola / Hanna Dahlkvist, cello
Stråkkvarte<en bildades 2007 och har etablerat sig på en interna/onell nivå samt som
en av Sveriges mest eEersökta kammarmusikgrupper. De utnämndes /ll Rising Stars
säsongen 2012-2013 av Stockholms Konserthus och European Concert Hall Organisa/on,
vilket innebar a< de gästade en rad stora konserthus ute i Europa, bl.a. Konzerthaus
Wien, Concertgebouw Amsterdam, Paris Cité de la Musique och Budapest Palace of Arts.
Kvarte<en startade sin sverigekarriär 2009 med a< vinna ”Ung&Lovande”, en
kammarmusiktävling organiserad av Kammarmusikförbundet RSK, vilket hösten 2010
resulterade i en Sverigeturné med 18 konserter organiserad av Rikskonserter. Vid ﬂera
/llfällen har kvarte<en hörts i SVT, senast våren 2015 som husband i ”Camillas klassiska”
och i Sveriges Radio P2, bl.a med uruppföranden av stråkkvarte<er beställda av Sveriges
Radio. Dahlkvistkvarte<en gjorde sin debut på Stockholms Konserthus i januari 2011 i
Steve Reichs ”Triple Quartet”, konserten blev en stor succé och kvarte<en har blivit
inbjudna ﬂertal gånger i Konserthusets Stråkkvarte<serie i Grünewaldsalen, nästa gång
blir i januari 2017. Under våren 2015 medverkade kvarte<en vid urpremiären av
bale<succén Midsommarna<sdröm på Kungliga Operan i Stockholm.
Dahlkvistkvarte<en består av den Warszawa-födde Bartosz Cajler samt
Stockholmssyskonen Kers/, Hanna och Jon Dahlkvist. Alla medlemmar i kvarte<en har
studerat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Kvarte<ens primarie, Bartosz Cajler,
är ak/v violinsolist i Sverige och Polen samt undervisar i violin och kammarmusik vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt vid Mälardalens Högskola i Västerås.
Violinisten Kers< Dahlkvist har slufört masterstudier i Stockholm samt studerat i Florens
och Wien för Pavel Vernikov. Violasten Jon Dahlkvist, har studerat i Stockholm, i Italien
samt ﬂera år i Holland. Han är lärare i kammarmusik, viola och stråkmetodik vid
Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Cellisten Hanna Dahlkvist har studerat i Stockholm
och Paris. Hon valdes ut av Sveriges Radio P2 /ll ”P2s Ar/st” 2011-13 och hon har
framträ< som solist med svenska symfoniorkestrar vid ﬂertal /llfällen. Hon är sedan 2015
medlem av cellostämman i Kungliga Filharmonikerna i Stockholm.
Dahlkvistkvarte<ens repertoar är grundad på verk av tradi/onella mästare blandat med
1900-tals och nyskriven musik samt e< fokus på svenska/nordiska och polska tonsä<are.
Kvarte<en har uruppfört verk av bl.a. Mikael Karlsson, Andréa Tarrodi, Miklòs Máros,
Mar8n Larson och Lisa Streich och även gjort första publika uppförande av Anders
Hillborgs Heisenbergminiatyrer. 2009 delade Kungliga Musikaliska Akademien ut det
nyins/Eade ensembles/pendiet /ll Dahlkvistkvarte<en. Kvarte<en har medverkat i ﬂera
kammarmusikfes/valer, bl.a. Gotland Chamber Music Fes8val (2011), Grankulla
musikfes8val i Finland (2013), Beethoven Easter Fes8val i Krakow/Polen (2014), Saxå
Kammarmusikfes8val (2014), Sandviken Kammarmusikfes8val (2014), Båstad
kammarmusikfes8val (2015) samt Symphony Fes8val i Alger, Algeriet (2015). Kvarte<en
har tagit mästarklasser för Quatuor Ysaÿe och under 2013-2014 deltog
Dahlkvistkvarte<en i e< speciellt Trainee-program /llsammans med med den
världsresande Belcea Quartet från London. Kvarte<en spelar
huvudsakligen på
instrument från Järnåkerfonden.
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