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Sångaren Jakob Högströms och Duo Dialogs satsning på att bearbeta Schuberts 
Winterreise för baryton, klarinett och gitarr har varit fantastiskt framgångsrik. Arbetet med 
Winterreise har inneburit framträdanden vid ett trettiotal svenska 
kammarmusikföreningar, CD-inspelning och ett mycket fint mottagande från publik och 
recensenter, bl.a. fem "radioapparater" och en topplacering i Sveriges Radios CD-revyn! 



Nu presenterar Jakob Högström och Duo Dialog sitt nya konserterbjudande: Till Italien 
och Argentina. 

Ensemblens längtan söderut innebär framförallt musik av Giacomo Puccini och Paolo 
Tosti. Den makalösa operatonsättaren Puccini har vid sidan av sina operor även 
komponerat sånger i ett mindre, kammarmusikaliskt format, här bearbetade med 
fingertoppskänsla och kärlek av Duo Dialog för baryton, klarinett och gitarr. Paolo Tostis 
senromantiska sånger med svärmiskt ljuva ideal och idylliska naturbilder blir i Jakob 
Högströms och Duo Dialogs version intim och tät kammarmusik. 

Vid sidan om den italienska repertoaren rymmer konserten även nya bearbetningar av 
Schuberts fantastiska sånger och dessutom en utflykt till Argentina och de båda 
tangomästarna Astor Piazzolla och Carlos Gardel! 

 

 

Jakob Högström räknas, sedan sin debut som Papageno i Trollflöjten på 
Drottningholmsteatern 2002, som en av de mest intressanta svenska 
barytonsångarna. Jakob är utbildad vid bl a Royal Academy of Music i London samt 
Operahögskolan i Stockholm.  

Sedan debuten har Jakob bland annat sjungit titelrollen i Figaros Bröllop, Dandini i 
Rossinis Askungen samt Marcello La Boheme. Jakob debuterade 2009 på Opera 
Comique i Paris som Narbanor i Rameaus Zoroastre. Han har med framgång även 
sjungit karaktärsroller i uruppföranden av nyskrivna operor: Kejsaren i Son of 
Heaven på Vadstena-Akademien och Babinskij i Mats Larsson-Gothes Blanche och 
Marie på Norrlandsoperan. 
 
Duo Dialog består av gitarristen Magnus Grönlund och klarinettisten Dan Larsson. 
Ensemblen är ledande när det gäller att utveckla repertoar och samspel för klarinett 
och gitarr. 
 
Magnus och Dan började spela tillsammans redan tidigt under sina musikstudier. 
Deras samarbete bygger på en gemensam syn på det musikaliska uttrycket, en 
nyfikenhet och vilja att uttrycka sig både i klassisk och nutida repertoar samt att 
förvalta och förädla de möjligheter som finns i mötet mellan de båda instrumenten. 
Gitarren med sin rikedom av färg och klang och klarinetten med de stora 
dynamiska möjligheterna inbjuder till variationsrik och finstämd kammarmusik. 
 
Den kritikerrosade Duo Dialog och Jakob Högström turnerar flitigt i hela landet 
och har även framträtt i radio och TV. 
 
Konsertens längd: ca 2x40 min. 



Gage: 18900 kr. Vi har F-skatt 
 
För bokning eller frågor kontakta: 
Jakob Högström 0733163416 
Jakob_hogstrom@outlook.com 
 
Dan Larsson 0701710943 
Dan.larsson.klarinett@telia.com 
 
Magnus Grönlund 0706770640 
Magnus.gronlund@glocalnet.net 
 
 
 
 


