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 Tirsdag 7. august
Copenhagen Summer Festival Talent
pris.
Koncert med pris modtageren Niklas 
Wallentin. Dagens solist har spillet violin 
siden han var 6 år, og givet koncerter 
med forskellige orkestre i ind- og udland. 
Han har vundet priser i stort set alle 
de eksisterende hjemlige konkur
rencer, herunder bl.a. Øresunds Solist, 
Jacob Gade Konkurrence, Den Danske 
Strygerkonkurrence. Endvidere har han 
modtaget priser fra de kendte fonde, 
bl.a. Jacob Gade Fonden, Sonning Fon
den, Augustinus Fonden m.fl.

Formålet med Talentprisen er at sti
mulere det helt unge vækstlag blandt 
klassiske musiktalenter, at skabe rol
lemodeller, fremme talentudvikling, at 
nære forståelsen for kvalitet, fordybelse, 
ambition. 
Prisen gives til ung, klassisk solist som 
besidder ekstraordinært talent i interna
tional klasse og desuden er under 20 år.  
Prisen er hæderspris til studieformål på 
15.000 kr.
Talentprisen er sponsoreret af Nykredit.

Copenhagen Summer Festival Talent 
Prize 2012 is awarded to Niklas Wallen
tin, 18 year old violinist

 Onsdag 8. august
Unge russiske solister, udvalgt af 
Spivakov Foundation. 
Præsentation af de usædvanlige unge 
russiske supertalenter, som er valgt til at 
spille i en række europæiske lande.

Solisterne er Inga Rodina (violin) 12 år, 
Artem Naumenko (fløjte) 20 år, Iskan
deor Khannanov (cello) 16 år, Alexander 
Sinchuk (klaver) 24 år.
Programmet omfatter musik af bl.a. 
Bach, Tschaikowsky, Rachmaninoff, 
Sarasate og Paganini.

Young Russian musical super talents, 
playing a highly sophisticated recital 
program

 Torsdag 9. august  
Vinder af Carl Nielsen Violin konkur
rence 2012, Olga Volkova (Rusland) 
Koncert med første prisvinderen, den 21 
årige Olga Volkova.

Copenhagen Summer Festival præsen
terer vinderen, valgt ved Finalekon
certen den 9. juni. Igen i år vil det være 
første koncert i Danmark for prismod
tageren i en af de vigtigste europæiske 
violinkonkurrencer.Carl Nielsen Vio
linkonkurrence afholdes for 9. gang,  
og deltagerne skal være under 30 år.
 
First prize winner from Carl Nielsen 
Violin Competition 2012

  

  



Lørdag 4. august
Zapolski Strygerne
Ungdoms stryger-
orkester på højt niveau. 

Det ledes af den fremragende violin
pædagog Alexandre Zapolski, som 
også arrangerer en hel del af orkestrets 
numre. Orkestrets medlemmer er teen
agere fra Københavns området, og flere 
har allerede vundet fornemme priser 
både herhjemme og i udlandet. Zapol
ski modtog i 2011 Gade Fondens store 
legat for sin fornemme og dedikerede 
pædagogiske indsats for unge, danske 
strygere.

Zapolski Young String Orchestra, direct
ed by the well known violinist Alexandre 
Zapolski

Søndag  5. august
Den unge kinesiske violinist Xie  
Haoming.  
Prisvinder ved China International Violin 
Competition og International Violin 
Competition of Indianapolis.

Verdensstjerne på vej. Den 
22 årige violinist præsenteres 
første gang i Danmark. Han har 
spillet med alle store symfoni
orkestre i Kina, og betydelige 
amerikanske orkestre. Kom
mende engagementer omfat
ter koncerter både i Europa, 
USA og Canada. Enestående 
mulighed for at høre en ung 
violinst, der allerede er karak

teriseret som ”en af de mest talentfulde 
violinister i sin generation” (citat, Jaime 
Laredo).

Programmet omfatter musik af Brahms, 
Chausson, Ysaye, og det kinesiske stykke 
”The Sun Shining on Tashikuergan”.

Violin recital with young Chinese per
former, who has been called one of the 
great violinists of his generation

 Mandag 6. august 
Øresunds Solist 10 års Jubilæums
koncert.
Schuberts Strygekvintet står på pro-
grammet med nogle af stryger prisvin-
derne gennem årene, David Bogorad og 
Anna Egholm violiner, Josefine Weber 
Hansen bratsch, Frederik Kølbel og Carl-
Oscar Østerlind, cello

Øresunds Solist (musikkonkurrence 
for unge under 20 år) har gennem 
årene været med til at bane vejen for 
et stort hold usædvanligt talentfulde 
unge strygere og blæsere i Sverige og 
Danmark. Som markering af jubilæet 
præsenterer denne koncert fremragende 
unge strygere i et af kammermusik lit
teraturens helt store værker, Schubert’s 
uforlignelige kvintet.

Schubert String Quintet performed 
by first prize winners during 10 years 
Øresunds Solist Competition

 Onsdag 1. august
Sangerinden Josefine An
dersson,  og pianisten Nigar 
Dadascheva.
Ung svensk sangerinde, modtog 
bl.a. Jenny Lind Pris 2012, pris i 
Sibelius Sang Konkurrence 2011. 

Hun har studeret på Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium og 
Operaakademiet, hvor hun har gjort sig 
fornemt bemærket i en række operapar
tier. Hun har medvirket i operafestival i 
AixenProvence og har, som modtager 
af Jenny Lind Prisen været på en omfat
tende Skandinaviens turne.
Josefine Andersson er en stærk 
repræsentant for den verdenskendte 
svenske sangtradition, og programmet 
omfatter bl.a. nordiske romancer, oper
aarier og velkendte lieder.

Song recital with brillant Swedish mezzo 
soprano, Josefine Andersson

 Torsdag 2. august
Unge solister og prisvindere.
FRI ENTRE

Koncert med de helt unge talenter, 
Rose-Marie Tom Petersen (cello), Jonas 
Lyskjær Frølund (klarinet) og det svenske 
saxofon talent Olof Ainouz.

De tre solister har bl.a. vundet priser, 
guldmedalje og førstepriser i Øresunds 
Solist, Berlingske Musikkonkurrence og 
andre konkurrencer for unge.
De akkompagneres på klaver af Char
lotte Thaning, og programmet omfatter 
musik af Brahms, Mozart, franskmanden 
Paule Maurice og den spanske kom
ponist Pedro Iturralde.

The very young talents, just teenagers, 
but already experienced soloists

  Fredag 3. august
Unge pianister.
Programmet præsen-
terer vinderne af Nordisk 
Steinway Konkurrence 
2012, samt en af 
årets mest markante 
klaverdebutanter, pia-
nisten Neel Teilmann.

Neel Teilmann de
buterede tidligere i år fra Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium. Ved koncerten 
spiller hun musik af Bach, Liszt og 
Klaversonate af den unge, danske kom
ponist Rune Glerup, som skrev stykket 
netop til hende.

De to prisvindere fra Steinway Konkur
rencen er Lea Han (15 år) og Peter Guang 
(16 år). Begge har vundet priser i andre 
musikkonkurrencer, og i 2011 vandt Lea 
førstepris i DR Spil for Livet.

Piano recital with three young, wonder
ful talents

 Søndag 29. juli
Åbningskoncert: Den russisk 
amerikanske stjernesolist, 
pianisten Daria Rabotkina. 
Vandt Concert Artists Guild 
International Competition 
2007 og har lysende interna-
tional karriere.

Hun har spillet med betydelige diri
genter, bl.a. Michal Tilson Thomas og 
Valery Gergiev, med større amerikanske 
orkestre, såvel som med orkestre i bl.a. 
Rusland og Canada. Hun har et omfat
tende recital repertoire og flere meget 
roste CD udgivelser, bl.a. Beethovens 
Diabelli Variationer.
Ved koncerten spiller hun Schubert, Pro
kofjev og Marc Andre Hamelin’s virtuose 
arrangement af Liszt Etude.

Opening concert with the Russian pia
nist, Daria Rabotkina

 Mandag 30. juli 
Copenhagen Piano Quartet
Benedikte Damgaard: violin, 
Kristina Fialova: bratsch, 
Adam Stadnicki: cello og 
Neel Teilmann: klaver. 

Kvartetten mødte hinanden 
på Det Kgl. Danske Musik
konservatorium, hvor de er 
ved at gøre deres studier 

færdige. For tiden studerer de hver for 
sig i udlandet, bl.a. New York, Berlin og 
Prag, hvilket dog ikke forhindrer dem 
i omfattende koncert engagementer 
som kvartet. Har bl.a. vundet pris ved 
Val Tidone International kammermusik 
konkurrence i Italien.

Programmet omfatter Beethoven, 
Schnittke og Brahms.

Copenhagen Piano Quartet performing 
major chamber music works.
 

 Tirsdag 31. juli
Carl Nielsen Blæserkvintet
Blæserkvintet med Kenny Aaberg Larsen 
(fløjte), Nicolai Eghorst (klarinet), Daniel 
Bogorad (obo), Christian Winther (horn), 
Iglas Matsviller (fagot).

Samarbejdet begyndte for mange år 
siden, da de fem musikere mødtes i 
Tivoligarden, landets måske bedste 
blæserskole. De har alle vundet priser, 
både i Danmark og i udlandet, og sidder 
nu på solopladser i bl.a. Sjællands og 
Sønderjyllands Symfoniorkestre. Kvin
tetten er kendt for både særdeles livfuld 
og kontrolleret spillemåde og formidler 
musikken med stort kunstnerisk mod og 
professionalisme.
Programmet omfatter musik af Mozart, 
Barber, Jersild, foruden Kenny Aabergs 
potpourri over danske temaer.

Well established Wind Quintet, the top 
of the young generation of wind players.

 


