
Solokoncert med Bjarke 
Falgren 
Den prisvindende og 4 dobbelte grammyvinder Bjarke 
Falgren byder med sin 300 år gamle violin på en 
musikalsk rejse med personlige passionerede 
fortællinger tilsat alle de store følelser som musikken kan 
byde på. Bjarke Falgren´s egen musik henter inspiration 
fra en “verden af musik” med folkemusikken, jazzen og 
den klassiske musik som omdrejningspunkt.  

I solokoncerterne indgår improvisation og skabelsen i 
nuet også som centrale elementer og Bjarke bruger 
bl.a. loop-pedal til at skabe hans stærkt personlige 
lydunivers. 

Mange fremhæver Bjarke som en spillemand der mestrer hans instrument til en grad som 
bl.a. gjorde at selveste Svend Asmussen før sin død bestemte, at Bjarke som den første 
skulle modtage “The Ellen & Svend Asmussen Prize 2017”. 

Udtalelser om Bjarkes solokoncerter: 

“Som arrangør får du altid mere end du regner med, når du booker Bjarke Falgren. Mere varme, mere 
dialog, mere humor, mere overskud, mere leg. Og så denne helt enorme og hjertelige glæde ved at 
være musiker og formidler af et metier, der med Bjarke Falgrens talent rækker langt, langt videre end 
titlen kunstner.”
- Sofie Rask Andersen, Dramaturg KGL+, Det Kongelige Teater 

“Bjarke Falgren har ved flere lejligheder besøgt Den Rytmiske Højskole. Udover en musisk tilgang på 
ekvilibristisk niveau, skaber Bjarke Falgren med sin musik og fortælling en enestående atmosfære som 
rammer og rummer alle tilhørere. En solokoncert af ganske særlig karakter. “ 
Stig Kaufmanas, musiker og højskolelærer på Den Rytmiske Højskole 

“Det var en skøn musikoplevelse. Sådan en af dem, der udvider rummet og lader drømmene svømme 
ind gennem sprækkerne for en stund, mens den tager tilhørerne med op at flyve på de frie tankers lette 
vinger. Humor, indføling og vedkommenhed gør Bjarke Falgren til en både underholdende og 
bevægende oplevelse for ung som gammel.” 
Simon Lægsgaard, forstander, Brandbjerg højskole.

“Copenhagen will be the host of the World Congress of the Union of International Architects in 2023 and 
Bjarke Falgren played a vital role in making this come through. Bjarke came all the way to Seoul to play 
at the Danish bid reception and he charmed everybody with his enchanting musical interpretations, 
excellent one-man show, good humour and brilliantly engaging performance.” 
Anette Blegvad, Arkitektforeningen 

“Bjarke Falgren havde, med sit elskelige gemyt, alle i sin hule hånd fra start til slut. Bjarkes fine, 
drømmende og billedrige toner og klange er ganske enkelt perfekt til kirkens rum, som kun forstærker den 
store følsomhed og åndelighed, der gennemsyrer både Bjarkes musik og hans smukke, personlige 
fortællinger fra et rigt rejse- og turnéliv. Tiden gik hurtigt, næsten FOR hurtigt i Bjarkes selskab, Dybt 
fascinerende og fejende flot. Vi ville have mere. Og vi FIK mere. Det stort anlagte ekstranummer står 
stadig som en af mine største musikalske oplevelser med lydoptagelse fra en skov som baggrund for et 
storslået klangunivers, med fine referencer til de mere dramatiske passager i Vivaldis ‘De fire Årstider’. 
Alt stod hele aftenen knivskarpt og overlegent formfuldendt, og udløste  stående ovationer. Vi gik alle 
berigede hjem denne aften.  
Jeg kan kun på det varmeste anbefale at booke en koncert med Bjarke Falgren. 
Bo Riemer, organist i Gl. Holte Kirke



Bjarke Falgren CV 

Mød Bjarke Falgren, prisvindende 4 dobbelt grammy vinder.

Siden 7 års alderen har Bjarke passioneret dedikeret sig selv til at mestre sit instrument og den 
musik, der strømmer igennem hans næsten 300 år gamle sigøjnerviolin. Svend Asmussen - af mange 
set som verdens største jazz violinist - har begejstret betegnet ham som sin arvtager og bestemte før 
sin død i 2017 at Bjarke skulle være den første modtager af “The Ellen & Svend Asmussen Prize 
2017” Senest har Bjarke også modtaget Trelleborgfondens Kulturpris: “Grundtvig-Marie 
prisen”2017.

Bjarke turnerer verden over og har udgivet 10 cd’er. Desuden skriver og producerer Bjarke film og 
teatermusik, underviser på musikkonservatorier i ind og udland og har bl.a. arbejdet med:

Paolo Russo, Nico Gori, Mads Langer, Outlandish, Fallulah, Chief 1, Sanne, Bo Evers, Martin 
Brygman,, Mads Mathias, Johnny Madsen, Smokie, Sir Cliff Richard, Jens Lysdal, Mike Sheridan, 
Jesper Mechlenburg, Filur, Salem, Brødrene Olsen, Kaya Brüel, Big Fat Snake, Anne Dorte 
Michelsen, TV2, Billy Cross, Drengene fra Angora, Anette Bjergfeldt, Mike Marshall, Darol Anger, 
Hilde Louise Asbjørnsen, Poul Krebs, Billie Koppel, Joey Moe, Catbird, Wonderbrazz, Aske 
Jacoby, Svend Skipper, Bryan Rice, Afenginn, Henrik Strube, Chris Normann, Rugsted/Kreutzfeldt, 
Soluna Samay, L.I.G.A.,, Marie Carmen Koppel, Nikolaj Busk, Ale Carr, Sönke Meinen, Odense 
Symphony Orchestra... og mange andre.

Egne udgivelser

Falgren står som komponist og kapelmester bag udgivelserne: Bjarke Falgren & Sönke Meinen 
“Postcard to Self 2018”, “Hot N Spicy + One” 2017, World On A String “Seasons” 2017, Hot N 
Spicy “Live Oslo Konserthus” 2013. Små Oaser “Små Oaser”2012, Falgren Busk Duo “Duet” 2010, 
Hot N Spicy „Female Intuition“ 2009, World On A String „Second Outlet“ 2009, Pillow, ”A 
Pillow’s Tale”2006, World On A String, ”World On A String” 2004 samt Hot’n Spicy, ”Journey” 
2002.

Teater, film og TV

Ved siden af sit virke som udøvende musiker producerer og komponerer Bjarke også temamusik og 
underlægning til alt ligefra balletmusik til det kgl. teater, film og TV. Bl.a. spillefilm som “Fuglene 
Over Sundet” og musikken til dokumentarfilmen “Cool Cats” om Dexter Gordon og Ben Webster 
samt f.eks. den svenske teaterforestilling “Jag som blev kvar”.



Udtalelser/anmeldelser 

Bjarke Falgren er i særklasse en fabelagtig violinist, den hardest swingin’ jazzviolinist jeg har hørt siden 
Stuff Smith og jeg betragter ham som min arvtager. Svend Asmussen

Falgrens musikalske sprogdygtighed er grænseløs, hans præcision og hans spektakulære, forførene lyriske 
spil gør, at man skal lede længe efter et superlativ som kan dække  
- Manuel Weber, Kieler nachrichten

Falgren spiller med en fandenivoldskhed, en stor tone og et bid i strøget, der meget vel kan minde om Stuff 
Smiths, men Falgrens musikalitet stikker dybere end Smiths  
- Boris Rabinowitsch, Politiken

Falgren en mycket kompetent speleman som kramar känslor ur sitt instrument man knappast trodde var 
möjligt 
- Bo Carlsson, Österlen magasinet

Falgren stod bland de som dock fanns i en klass för sig. Tonkvalitet och uppfinningsrikedom komplet- terade 
hans melodiska tänkande. Han inspirerade sitt band och publik till ett euforiskt lyckorus  
- Ulrika Lind, Nya Åland

Der er kort sagt lidt magi i luften, når den unge danske violinist trakterer sin gamle violin, og ingen tvivl 
om, at han med sit hårdt swingende spil placerer sig i den danske jazz-violin-kongerække  
- Kjeld Frandsen, Berlingske tidende

Falgren må betegnes som et stortalent inden for jazzviolinspillen. En herlig respekt for instrumentets 
historie, koblet med ungdommelig vilje til at give fanden i historien og bare spille i nuet  
- Kirkegaard og Gjedsted Jazz Special

Det mest hjerteskærende violinspil, jeg nogensinde har hørt i rytmisk musik

- Thomas Broge-Starck, Soundvenue.dk

I hænderne på Bjarke Falgren får man her et alsidigt bud på, hvordan instrumentet kan bruges - fra det 
elegant-swingende til det følelsesfulde og i den anden ende af registret det robuste rock-prægede  
- Kirkegaard og Gjedsted Jazz Special

Falgren er musikeren man lytter til med aller størst oppmerksomhet når han tøyer fiolinens grenser til det 
ekstreme  
- Stein Kagge, Aftenposten –NO

Bjarke Falgren har flere gange optrådt ved kongelige selskaber på Fredensborg og Christiansborg Slot med 
stor succes. Hans dygtige violinspil har glædet de mange gæster  
- Christian Eugen Olsen, kgl. ceremonimester



Udtalelser efter solokoncert på Brandbjerg højskole oktober 2017: 

Elever og personale på Brandbjerg Højskole havde i oktober 2017 fornøjelsen af at 
være vidne til koncert med den virtuose og nærværende violinist Bjarke Falgren.  

Alle både elever, som lærere og praktisk personale fik en uforglemmelig aften. Læs 
blot nogle af nedenstående udsagn fra de medvirkende: 

“Nærværende, nede på jorden, sjov, poetisk og rørende. 
Udover hans fabelagtige musikpræstation er Bjarke også en berigende 

historiefortæller.” 
(Gro, underviser i projektledelse) 

“Koncerten med Bjarke var en glædelig oplevelse. En spændende blanding af den 
klassiske violin og moderne  virkemidler - tilsat Bjarkes nærvær og varme.  

Han er et stort navn, der har været vidt omkring i verden -  men han var 100% tilstede 
overfor sit højskolepublikum. 
(Mette, kursuskoordinator) 

“Det var en skøn musikoplevelse. Sådan en af dem, der udvider rummet og lader 
drømmenesvømme ind gennem sprækkerne for en stund,  

mens den tager tilhørerne med op at flyve på de frie tankers lette vinger.  
Humor, indføling og vedkommenhed gør Bjarke Falgren  

til en både underholdende og bevægende oplevelse for ung som gammel.” 
(Simon Lægsgaard, forstander) 

"’Udover at besidde et stort talent, samt at mestre og udøve på højt og seriøst niveau, 
besidder Bjarke evnen til at være til stede med glæde, nærvær, lethed og humor. 
Man ender med at holde af både musikken og manden, samt alle hans forførende 

fortællinger, der binder det hele sammen, samt efterlader en, i en opløftet 
tilstand.” (Claus, underviser) 

“Kærlighed strømmede ud af Bjarkes violin. Følte mig så taknemmelig efter koncerten. 
Også dejligt nærvær med publikum”. (Mette, mentor) 

“Den mest berørende og opløftende koncert jeg har været til meget længe. Lysende 
og inspirerende fra start til slut”.  (Louise, underviser) 

“Bjarkes solokoncerter er bestemt anbefalelsesværdige, da han formår at tage lytteren 
på en rejse igennem hele følelsesregistret, med et nærvær og en nerve man sjældent 

oplever. “ 
Rasmus Sejersen, musiklærer på Brandbjerg Højskole 

Udtalelse Sankt Johannes Kirke 2018 
 Fantastisk varm, nærværende og gennemmusikalsk koncert i Sankt Johannes Kirke, 

hvor Bjarke Falgrens violinspil fyldte det store smukke kirkerum og gav alle en intens og 
nærværende oplevelse. 

Jeg var helt overvældet. Skovnumret fylder stadig i min krop. Så smukt. (Tonie Rudby) 


