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Ergo strykekvartett

Den prisbelønte kvartetten består av Brage Sæbø, Brage Blix, Stinius Maurstad og Bjørn 
Sanders. De er studenter ved Norges Musikkhøyskole (NMH), og til tross for sin unge alder 
har de allerede spilt sammen i mange år. 

I inneværende skoleår har de Kammermusikk som fordypningsfag på NMH og får dermed 
virkelig sjanse til å utvikle seg som kvartett. ERGO har ved mange anledninger blitt utvalgt 
til å representert NMH i utlandet, og senere i november drar de til Bern for å representere 
NMH på ECMA (European ChamberMusic Academy). De har også mottatt undervisning av 
Hatto Beyerle – verdenskjent som bratsjist i Alban Berg-kvartetten og initiativtakere til 
ECMA.

Mange husker dem sikkert fra VAS 50-års jubileumskonsert, da de bidro med vakkert spill og 
inspirerende undervisning.

Fra ERGO:s facebookside:

«Det begynte en høstmorgen på Barratt Due Musikkinstitutt, hvor tre tilfeldige 
strykertalenter ble satt sammen i det som skulle bli Sofa Trio. Etter kort stund spredte 
spillegleden seg utover instituttets opplegg, og med fjerdemann Brage etablerte de seg som 
en selvstendig strykekvartett.

Navnet Sofa vil for mange henge igjen som et klengenavn på den nå prisbelønnede, 
ambisjonsrike kvartetten som har brukt de siste årene på å få undervisning fra landets og til 
og med noen av Europas fremste kammermusikkveteraner. 

Mye av oppmerksomheten skyldes deres gjentatte suksesser i Ungdommens 
Musikkmesterskap (UMM), hvor de har vunnet førstepriser flere år på rad. I "Superfinalen" 
om tittelen "Årets Musiker" ble de i 2013 tildelt et opphold under Trondheim International 
Chamber Music Academy (TICA) og muligheten til å spille for Hatto Beyerle, en sentral 
skikkelse i Europeisk musikkliv, som viste stor begeistring for kvartetten. Tidligere ble de 
også belønnet med konsertplass under Malta International Music Festival (Her førte en feil i 
bagasjetransporten på flyturen til at konserten ble gjennomført i badebukser og tøfler, til 
stormende latter, og senere applaus).

I 2014 ble Ergo en del av et samarbeid med NMH og David Doland fra Guildhall School of 
Music & Drama som hadde som mål å utvikle klassisk improvisasjon hos unge musikere. 
Ergo ble valgt ut som prøvekaniner i det som viste seg å være et flerårig prosjekt som endte 
i en improvisert konsert i London under Reflective Conservatiore 2015. Dette har blitt et 
kjerneelement i Ergo sin praksis senere."


