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"As composer discoveries go, Leopold van der Pals is a major find, 
and just think what un untapped goldmine lies  
in those 250 works never before recorded."       

 -Jerry Dubins, Fanfare Magazine, USA !
Nu udkommer en ny CD med den dansk/hollandske komponist Leopold van der Pals på 
pladeselskabet Polyhymnia Forlag. CDen er en opfølgning af "Leopold van der Pals - Works for 
Cello and Piano" (udkommet i 2011) og indeholder fire, aldrig tidligere indspillede værker. !
”Leopold van der Pals - Sonata, Duo, Trio & 3 Fugues” !
"Det er på tide, at denne komponists værker bliver udgivet af et forlag,  
og fremvist for musikverden. …!
Det ville være en ægte berigelse, at få lov til at opleve disse kunstnere  
ved kommende koncerter og indspilninger."       -Peter Rogenkamp, Das Orchester, Tyskland!!
På trods af at Leopold van der Pals var en meget succesfuld komponist i den første halvdel af 1900 
tallet, forsvandt han fra den internationelle musikscene i de nye kulturelle strømninger der fulgte 
efter Anden Verdenskrig. Der var ikke længere plads til det klingende og lyriske-dramatiske 
tonesprog Leopold van der Pals musik stod för.  !
Tobias van der Pals er efterkommer til komponisten og har nu, tre generationer senere, rejst rundt i 
Europa for at finde musikken, historierne og lave nye indspilninger. Via sit omfattende 
researcharbejde har Tobias van der Pals afdækket et væld af breve, dagbogsnotater og 
musikmanuskripter der giver vidnesbyrd om et Europas voldsomt dramatiske historie i den første 
halvdel af 1900 tallet, set og oplevet af en sensitiv kunstner. Et holdepunkt for Leopold van der Pals 
var mødet og samarbejdet med den store tænkere og teosof, Rudolf Steiner.  
!
Musikken på CDen er indspillet af cellist Tobias van der Pals i samarbejde med nogle af Danmarks 
absolut bedste kammermusikere: violinist Elisabeth Zeuthen Schneider og pianist Kristoffer Hyldig. 
Projektet har med den første CD modtaget afgørende anerkendelse i den internationale musikpresse. !
"Duo for violin og cello" (Op. 55). En instrument-teknisk udfordrende sonate i fire satser, hvor man 
aner inspiration fra komponistens mangefaceterede internationelle baggrund: opvækst i St. 
Petersburg med en hollandsk far og en dansk mor, datter af den meget anerkendte danske professor i 
kontrapunkt, Julius Johannsen.  
”Klavertrio” (Op. 56). Et stort anlagt værk, der udfolder sig over tre sammenhængende satser, 
baseret på to klare musikalske motiver. Lange linier, rytmiske passager og dramatisk udvikling i  en 
smuk og medrivende musik.  
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Med sine klaverværker, ”Sonate” og ”3 Fugaer” (Op. 132 og 143) viser komponisten sin store 
kompositoriske viden ved at forene den flerstemmige fuga med 1900-tallets expressive harmoniske 
univers. !
Leopold van der Pals formår at skabe en helt unik og personlig musik uden at gå på kompromis 
med den musikalske form. Et udtryk, der peger fremad harmonisk - med rødder i barokkens 
kompositionsteknik. Musikken giver indblik i komponistens utrolige evne til at blande melodik og 
lyrisk ekspressionisme i den klassisk betonede og kompositoriskt vanskelige flerstemmige fuga. !!
For uddybende spørgsmål eller info:   
Tobias van der Pals +45-31195973, tobias@vanderpals.com, www.vanderpals.com. 
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!
     Invitation  til  CD Release  !!
! ”Leopold van der Pals - Sonata, Duo, Trio & 3 Fugues”!!
! Carl Nielsen Foyer!
! Det Kongelige Danske Musikkonservatorium!
! (via Koncertsalsindgang)!
! 23 Januar  kl. 16!!
! Musik fra CDn spilles live!
! Der bydes på  et glas vin!!!
! RSVP: tobias@vanderpals.com
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