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Tirsdag 5. august
Loussine Azizian, violin
og Berit Tange, klaver
REDUCERET BILLETPRIS, 50 KR.
Koncert med en af forrige års talentfulde
violindebutanter. Loussine Azizian har allerede spillet i Skandinavien, Tyskland, Østrig,
Schweiz og Armenien. Hun begyndte at spille
violin som 7 årig og er i gang med at udvikle
en blomstrende karriere både som solist og
kammermusiker.
Ved klaveret er hendes faste pianist i duosamarbejde, Berit Tange.
Musik af Debussy, Babadjanian og Nicklas
Schmidt.
Loussine Azizian gave her debut performance
in 2013, already experienced soloist in several
European countries.

Onsdag 6. august
Trio Vitruvi
En af de mest forrygende unge klavertrioer
med Niklas Walentin, violin, Jacob la Cour,
cello og Alexander McKenzie, klaver.
Trioen har netop vundet DR Kammermusikkonkurrence 2014, hvilket åbner for mange
koncertmuligheder. Violinisten har slået sit
navn fast som en af de mest talentfulde
violinister i sin generation. Har spillet koncerter både som solist med orkester og som
kammermusiker i ind- og udland. Niklas
Walentin var i 2012 den første modtager af
Copenhagen Summer Festivals Talentpris.

Programmet omfatter musik af Schubert og
Sjostakovitch.
The most interesting Danish piano trio, just
became winner of Danish Radio Chamber
Music Competition 2014.

Torsdag 7. august
DUO AMAL
Yaron Kohlberg og Bishara Haroni
Klaverduo med stor international karriere.
De to pianister fandt sammen som duo i 2011.
Begge er vokset op i Mellemøsten, Haroni
med palæstinensisk og Kohlberg med israelsk
baggrund. Hver især har de to pianister
vundet adskillige internationale konkurrencer,
herunder Cleveland Piano Competition og Top
of the World. Har været solister med førende
symfoniorkestre i verden. Som klaverduo har
Zubin Mehta ført ensemblet frem. Duoen er
bevis på, at venskab kan udvikles på basis af
kulturelt fællesskab og musikalsk forståelse
på trods af selv vanskelige politiske konflikter
og forskelligheder.
Programmet omfatter musik af Schubert,
Mozart og Stravinsky.
One of the foremost piano duos on the
classical music scene today.

Tilmelding til nyhedsbrev på mail, klik ind på:
www.copenhagenssummerfestival.dk

Søndag 27. juli
Åbningskoncert
David Oistrakh Kvartet
og Sergey Eletskyi, klarinet

Onsdag 30. juli
Copenhagen Summer Festival Talentpris

Iris Renner, cello fra Østrig. Efter europæisk
turne spiller trioen første gang i Danmark.
De tre unge musikere har fundet sammen
efter turne arrangeret af EMCY, European
Union of Music Competitions for Youth.
De tre musikere hører til blandt den øverste
elite af unge solister i Europa. Programmet
omfatter musik af bl.a. Rachmaninoff, Brahms,
Hindemith og Händel-Halvorsen.

FRI ENTRE

KONCERTEN OPTAGES
AF DANMARKS RADIO
Den russiske violinist Andrey Baranov
vandt 1. pris i Queen Elizabeth Competition
2012. Ved denne koncert præsenteres hans
strygekvartet for første gang i Danmark.
Baranov blev født i Skt. Petersborg i 1986,
hvor han også tog sin konservatorieuddannelse. Han har studeret hos nogle af tidens
førende solister og pædagoger, herunder bl.a.
Amoyal, Pauk, Kushnir. Har vundet priser i
betydningsfulde internationale konkurrencer,
bl.a. Indianapolis, Paganini Competition, China
International Competition m.fl. og været solist
med førende orkestre og dirigenter, bl.a.
Royal Philharmonic, Skt. Petersburg Filharmonikerne.
Kvartettens tre øvrige musikere er Rodion
Petrov violin, Fedor Belugin bratsch og Alexey
Zhilin cello. Alle tre hører til gruppen af førende, yngre russiske musikere. De har vundet
priser i en række forskellige internationale
konkurrencer og været solister ved store festivaler såvel som med førende symfoniorkestre.
En af verdens førende klarinettister, Sergey
Eletskyi spiller Brahms’ klarinetkvintet sammen med kvartetten. Han vandt førstepris i
Carl Nielsen Konkurrencen 2013.
Programmet omfatter desuden musik af
Haydn og Schostakowitch.
One of the leading string quartets perform
together with the famous clarinet player
Sergey Eletskyi.

Mandag 28. juli
Nordic Piano Quintet, ung Klaverkvintet
med debutanter fra Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium
De medvirkende er Heidrun Petersen og Mads
Haugsted Hansen, violiner, Daniel Eklund
bratsch, Live Johansson, cello og Marie Louise
Bodendorff klaver. Ensemblet blev dannet i
2013, og har bl.a. spillet ved Regentparrets
sommerkoncert på deres slot i Caix i Frankrig.
Pianisten har vundet flere internationale priser, og strygekvartetten har også spillet med
den russiske klaversolist Boris Berman.
Programmet omfatter klaverkvintetter af
Schostakowitch og Schumann.
Young, and already experienced piano quintet,
who are about to finish their studies at the
Royal Academy of Music.

Tirsdag 29. juli
Øresunds Solist vindere 2014
REDUCERET BILLETPRIS, 50 KR.
Øresunds Solist er dansk-svensk musikkonkurrence for unge solister under 20 år. Det
er en af de største konkurrencer for de helt
unge, og mange etablerede solister har
fået deres første erfaringer på den klassiske
musikscene og bekræftelse på usædvanligt
talent netop som prisvinder i Øresunds Solist.
Ved denne koncert medvirker Alexander
Grandal Hansen Schwartz (fagot), Adam Koch
Christensen (violin), Maria Steinaa (fløjte), Jonas
Lyskjær Frølund (klarinet), Igor Egholm (cello).
Rikke Sandberg akkompagnerer på klaveret.
Young soloists, prize winners from Øresunds
Solist 2014.

Piano trio with three of the most talented
young solists in Europe.

Torsdag 31. juli
Klaverrecital med Marianna Shirinyan,
herboende armensk pianist med
international karriere

Lørdag 2. august
Unge prisvindere fra Berlingske
og Steinway Konkurrence
REDUCERET BILLETPRIS, 50 KR.

Årets Talentpris modtager er violinisten
Anna Egholm, 18 år. Har vundet første pris
både i danske og udenlandske konkurrencer,
herunder bl.a. Berlingske Konkurrence, DR
Spil for Livet, Øresunds Solist, Jacob Gade
Konkurrence, Årets udenlandske Musiktalent
i Moskva 2009, American Music Talent Competition 2013. Har været solist med bl.a. DR
Symfoniorkester, Malmø Symfoniorkester.
Ved koncerten spiller Anna Egholm musik af
Saint-Saëns, Ysaÿe, Rachmaninoff og Ravel.
Formålet med Talentprisen er at stimulere det
helt unge vækstlag blandt klassiske musiktalenter, at skabe rollemodeller, fremme talentudvikling, at nære forståelsen for kvalitet,
fordybelse, ambition.
Prisen gives til en ung, klassisk solist som
besidder ekstraordinært talent i international
klasse og desuden er under 20 år. Talentprisen er sponsoreret af Nykredit.
Prisen overrækkes af Københavns Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen.
Copenhagen Summer Festival Talent Prize
2014 is awarded to Anna Egholm, 18 year old
violinist.

Marianna Shirinyan begyndte sine klaverstudier
i hjembyen Yerevan, Armenien, på Tshaikowsky Musik Akademiet. Senere kom hun til
konservatorierne i Hamburg og Lübeck. Hun
har bl.a. studeret hos Elisabeth Leonskaya og
Leif Ove Andsnes. Har været solist med mange
skandinaviske og europæiske symfoniorkestre
og har modtaget utallige priser og udmærkelser. Marianna Shirinyan er en af Europas førende pianister og en tilbagevendende solist ved
bl.a. Bergen Festspillene, Schleswig-Holsten
Music Festival, MDR Summer Music Festival og
andre højt profilerede festivaler.
One of the leading pianists in Europe performs
music by Beethoven, Carl Nielsen and Chopin.

Fredag 1. august
Ung, europæisk klavertrio, Trio Irkana
FRI ENTRE
Prisvinder-trio med Nathalie Matthys, klaver
fra Belgien, Kaya Møller, violin fra Danmark og

Den helt unge elite indtager scenen. Blomsten
af vækstlaget i dansk klassisk musikliv. De medvirkende er bl.a. Elias Holm (klaver), Katrine Pihl
(saxofon) og Elisabeth Holmegaard (klaver).

til selvstændig virksomhed, løsrevet fra
tilknytningen til DR. Duen samarbejder med
Holstebro Musikskole og Klassiske Musikdage
i Holstebro. Ensemblet har stor betydning
for unge talentfulde strygeres mulighed for
at spille i eliteorkester. Dirigenten Morten
Ryelund har ført Duen op i den absolutte
eliteklasse.
Ved koncerten er den engelske violinist Priya
Mitchell solist. Hun er en af de mest betydelige solister i den unge generation. Har været
solist med de vigtigste symfoniorkestre og er
en hyppig gæst ved kammermusikfestivaler.
Programmet omfatter musik af Sibelius og
Elgar samt Mozarts Violinkoncert i A-dur.
One of the best European String Ensemble,
with star soloist Priya Mitchell, violin.

Mandag 4. august
Mathias Kjøller, klarinet
og Søren Rastogi, klaver

Program with the very young prize winners.

Søndag 3. august
DUEN kammerorkester, solist: violinisten
Priya Mitchell, dirigent: Morten Ryelund
Det danske Ungdomsensemble blev dannet
i 2004 i Danmarks Radios regi. Orkestret
udviklede sig til et af Europas førende
ungdomsensembler. I 2011 overgik orkestret

En af de bedste klarinettister i landet har fundet sammen med en af de mest interessante
unge pianister. Mathias Kjøller blev født i 1985.
Har modtaget Victor Borge store musikpris,
og er en af de få danske musikere, der har
vundet pris i Carl Nielsen Konkurrencen, nemlig i 2013 hvor han modtog 2. prisen.
Programmet omfatter musik af Schumann,
Brahms, Debussy og Poulenc.
Prize winner in Carl Nielsen Competition 2013,
together with one of the most interesting
young pianists.

