Stine Hasbirk Brandt Bratschist
Stine Hasbirk har studeret hos Tabea Zimmermann, Frankfurt, fra 1995-2000 og hos Tim Frederiksen
på DKDM’s solistklasse med debut i 2002.
Inden studierne var færdige, konkurrerede Stine sig ind i Det kgl. Kapel, hvor hun var ansat fra
2002-2012.
Siden 2012 ansat i DR-symfoniorkestret. Stine har spillet i Mahler Kammerorkester siden dets
oprindelse i 1995.
Man kan ofte høre Stine Hasbirk som kammermusiker, og hun har spillet i de fleste af landets
kammermusikforeninger og på festivaler med hendes strygekvartet Arild Kvartetten. De har bla opført
alle Beethovens strygekvartetter på Det Kgl. Teater i 2018, og spiller årligt ca.25 koncerter. Næste
sæson indspiller de Bo Holtens kvartet.
Stine gæster ofte Trio Con Brio og har rejst med Den Danske Strygekvartet i Tyskland. Hun har spillet
på festivaler i Europa med blandt andre Andreas Brantelid, Tabea Zimmermann, Steven Isserlis og Ivry
Gitles.
I studietiden spillede Stine i Cailin kvartetten. Med dem vandt hun 1.pris ved P2’s
kammermusikkonkurrence 1998 og Sverige kammermusikkonkurrence samme år.
Stine har modtaget Kammermusikforeningen af 1868, også kaldet Natmandsforeningen, æreslegat i
2002 og 2009 for hendes store engagement som kammermusiker.
Som solist har Stine også gjort sig bemærket. Her kan nævnes solistpriser ved de internationale
konkurrencer Maurice Vieux Paris og DAAD Frankfurt. Hun har spillet de store bratschkoncerter med
flere orkestrer herhjemme, i Frankrig og Tyskland, bl.a. Bartok-koncert, Mozarts Sinfonia Concertante,
Penderecki-koncert, Hindemith-koncert, Stamitz og Telemanns koncerter. Stine har også uropført
Flemmings Andersens koncert, skrevet til hende.
Leonie Sonnings Ungdomspris, Van Hauens legat og Aennchen og Eigil Harbys legat er blandt de
mange ærespriser, Stine har modtaget.
Stine er dommer ved Berlingske Musikkonkurrence og er desuden censor ved DKDM og MGK
København.
Stine underviser en lille bratschklasse på Københavns Musikskole og har givet undervisning hos
Danish Strings sommerkursus.
Stine er gift med Martin og har 3 børn.

