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Ακαδημαϊκή Χορωδία Lund / Palaestra Vocal Ensemble
Το φωνητικό συγκρότημα Palaestra αποτελείται από 8 έως 24 έμπειρους τραγουδιστές, οι
περισσότεροι από τους οποίους σπουδάζουν στο Μουσικό Ωδείο του Malmö. Συμμετέχουν
όμως και επιστήμονες, γιατροί και άλλοι φοιτητές, που είναι συνδεδεμένοι με το Πανεπιστήμιο του Lund. Τα μέλη του συγκροτήματος δραστηριοποιούνται σε μια μεγάλη ποικιλία
μουσικών ειδών, ως σολίστες και χορωδικοί τραγουδιστές, που όλοι επιδιώκουν από κοινού
να βιώσουν και να αποδώσουν μουσική!

Cecilia Martin-Löf
Το 2006 πήρε το μάστερ της στη χορωδιακή διδασκαλία από την Βασιλική Ακαδημία Μουσικής
της Στοκχόλμης. Από τότε, έχει γίνει “Director Cantorum” στο Πανεπιστήμιο του Lund στη
νότια Σουηδία, όπου έχει αναπτύξει ένα σπουδαίο και ζωντανό χορωδιακό τμήμα με τα
φωνητικά σύνολα “Palaestra” και “Ακαδημαϊκή Χορωδία Lund”. Στο έργο της, η Cecilia αποδίδει
μεγάλη σημασία στο να συνδυάζει την αγάπη της για την ποίηση και τη γλώσσα με διαφοροποιημένους χορωδιακους ήχους και με τεχνική ακρίβεια στον ύψιστο βαθμό. Είναι γνωστή για τη
βαθιά γνώση της της φωνητικής. Είναι πάντα προσεκτικά προετοιμασμένη και επιδίδεται σε
όλα τα έργα της με μια εγκάρδια και παρακινητική διάθεση. Η Cecilia προσεγγίζει με θάρρος
και περίεργεια νέες ιδέες και εξελίξεις στη μουσική και έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για
τις διάφορες παραδόσεις της σουηδικής λαϊκής μουσικής.
Έχει μεγάλη εμπειρία ως διευθυντής ορχήστρας και έκανε τις εξετάσεις της επίσης στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής της Στοκχόλμης.
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Lund Academic Choir / Palaestra Vocal Ensemble
Palaestra Vocal Ensemble consists of 8-24 skilled singers, most of them students at the Malmö
conservatory of Music. But there are also scientists, doctors and other students connected to
Lund University. The ensemble works in the most different kinds of productions, as soloists and
choristers everyone eager to learn and to create Music together!

Cecilia Martin-Löf
She took her master in choral conducting from the Royal college of Music in Stockholm in 2006.
Ever since than she has been the Director Cantorum at Lund University in southern Sweden, where
she has developed a great and vivid choral department with her ensembles Palaestra vocal
ensemble and Lund academic choir. Cecilia strives in her work to combine her love for poetry and
language with the choral sounds and technical precision at highest level. She has a reputation of
deep vocal knowledge, always meticulously prepared and a great engagement in all her projects
with a warm and embracing attitude. Cecilia is always keen on new ideas, curious and developing,
with deep interest in the different Swedish folk music traditions.
She has also a great experience as Orchestra conductor, holding her exam also here from The
Royal college of Music in Stockholm.
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Akademischer Chor Lund / Palaestra Vokalensemble
Das Palaestra Vocal Ensemble besteht aus 8 bis 24 erfahrenen Sängern, von denen die meisten
am Musikkonservatorium von Malmö studieren. Es gibt aber auch Wissenschaftler, Ärzte und
andere Studenten, die mit der Universität Lund verbunden sind. Das Ensemble arbeitet in den
unterschiedlichsten Musiksparten, als Solisten und Chorsänger, die alle gemeinsam Musik
erleben und gestalten wollen!

Cecilia Martin-Löf
machte 2006 ihren Master in Chorleitung an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm.
Seitdem ist sie Direktor Cantorum an der Universität Lund in Südschweden, wo sie mit ihren
beiden Vokalensembles Palaestra und Akademischer Chor Lund eine großartige und lebendige
Chorabteilung entwickelte. Cecilia legt bei ihrer Arbeit besonderen Wert darauf, ihre Liebe zu
Poesie und Sprache mit ausdifferenzierten Chorklängen und technischer Präzision auf höchstem
Niveau zu verbinden. Sie ist bekannt für ihr profundes gesangliches Wissen. Sie ist immer
sorgfältig vorbereitet und engagiert sich in all ihren Projekten mit einer herzlichen und mitreißenden Haltung. Cecilia geht mutig und neugierig an neue Ideen und Entwicklungen in der Musik
heran und hat zusätzlich noch ein tiefes Interesse an den verschiedenen Traditionen der schwedischen Volksmusik.
Außerdem hat sie große Erfahrung als Orchesterdirigentin und hat ihre Prüfung auch hier an der
Royal Musikhochschule in Stockholm abgelegt.
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