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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 utkommer en ny CD med den Danske/Holländske kompositören Leopold van der Pals på 
Polyhymnia Förlag. CDn är en uppföljning på ”Leopold van der Pals - Works for Cello and 
Piano” (2011) och innehåller fyra aldrig tidigare inspelade verk. !!
”Leopold van der Pals - Sonata, Duo, Trio & 3 Fugues” !
”Det är på tiden att denna kompositörs verk blir utgivet av ett förlag !
och framvisat för musikvärlden. …!
Det skulle vara en stor ynnest att få lov till att uppleva dessa konstnärer !
i kommande konserter och inspelningar.”!
         -Peter Rogenkamp, Das Orchester, Tyskland!!
Trots att Leopold van der Pals var en mycket framgångsrik kompositör under den första halvan 
av 1900 talet, försvann han från den internationella musikscenen i och med de nya kulturella 
strömningar som följde efter andra världskriget. Det fanns inte längre plats för den klingande och 
lyrisk-dramatiska tonspråk Leopold van der Pals musik stod för. !!
Tobias van der Pals är släkting till kompositören och har nu, tre generationer senare, rest runt i 
Europa för att hitta musiken, historierna och göra nyinspelningar. Genom sitt omfattande 
researcharbete har Tobias van der Pals funnit en stor mängd brev, dagboksanteckningar, 
musikmanuskript som vittnar om Europas våldsamt dramatiska historia under den första halvan av 
1900 talet, sett och upplevt av en sensitiv konstnär. Mycket betydelsefullt för Leopold van der Pals 
var mötet med tänkaren och teosofen Rudolf Steiner i Berlin år 1905. !!
Musiken på CDn är inspelad av cellisten Tobias van der Pals i samarbete med några av Danmarks 
absolut bästa kammarmusiker: violinist Elisabeth Zeuthen Schneider och pianist Kristoffer Hyldig. 
Projektet har med den första CDn fått erkännande på högsta nivå i den internationella 
musikpressen.  !!
”Duo för violin och cello”  (Op. 55). En instrument-tekniskt utmanande sonat i fyra satser, där 
man anar inspiration från kompositörens mångfacetterade internationella bakgrund: uppväxt i St. 
Petersburg med en holländsk fader och dansk moder, dotter till den då berömde danska 
professorn i kontrapunkt, Julius Johannsen. !
”Pianotrio” (Op. 56). Ett stort anslaget verk som utvecklar sig över tre sammanhängande satser 
baserat på två klara motiv. Långa linjer, rytmiska passager och dramatisk utveckling i vacker och 
medgivande musik. !
I sina pianostycken ”Sonat” och ”3 Fugor” (Op. 132 och 143) visar kompositören prov på sin stora 
kompositoriska kunskap genom att förena den flerstämmiga fugan med 1900-talets nya 
harmoniska värld. !
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Leopold van der Pals förmår att skapa en helt unik och personlig musik utan att kompromissa 
med den musikaliska formen. Ett uttryck som pekar framåt harmoniskt - med rötter i barockens 
kompositionsteknik. Musiken ger inblick i kompositörens förmåga att blanda melodisk och lyrisk 
expressionism i den klassiskt betonade och kompositoriskt vanskliga flerstämmiga fugan. !!!
For vidare frågor eller info, kontakta Tobias van der Pals:  !
+45-31195973, tobias@vanderpals.com, www.vanderpals.com!
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Bästa hälsningar, !!
Tobias van der Pals !!
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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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