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Programmet for Copenhagen Summer Festival 2016 er nu på plads, og billetsalget er åbnet. 

Der bydes både på udenlandske prisvindere fra de internationale musikkonkurrencer og hjemlige, unge 

talenter. 

Ved åbningskoncerten den 31. juli kan man for første gang i Danmark høre den unge sydkoreanske violinist 

JI YOUNG LIM, som vandt Queen Elizabeth Competition 2015. 

Den 10. august kan man opleve den kinesisk-amerikanske pianist KATE LIU, ligeledes første koncert i 

Danmark. Hun vandt pris ved den internationale Chopin Konkurrence 2015, og pris for bedste fremførelse af 

Chopins mazurkaer. 

Dette års modtager af COPENHAGEN SUMMER FESTIVAL TALENTPRIS bliver den 18-årige violinist 

KAYA MØLLER, som man kan høre på festivalens afsluttende koncert den 11. august. 

Hun har allerede spillet i Carnegie Hall og vundet flere internationale priser. Uden tvivl er hun på vej til en 

markant placering på den internationale musikscene. 

Man kan opleve nogle af verdens førende kammermusikensembler, LYSANDER PIANO TRIO med 

Tschaikowsky Competition prisvinderen violinisten ITAMAR ZORMAN med LIZA STEPANOVA på 

klaver og MICHAEL KATZ på cello. De kan høres den 6. august. Vores hjemlige CARL NIELSEN 

BLÆSERKVINTET som vandt den internationale Carl Nielsen Kammermusikkonkurrence kommer forbi 

den 7. august.  

ALBA STRYGEKVARTET kan høres sammen med vinder af Carl Nielsen Fløjtekonkurrence ADRIANA 

FERREIRA, koncert 4. august. 

Den engelsk danske cellist JACOB SHAW kan høres den 2. august, og de helt unge prisvindere fra Steinway 

Konkurrence, Øresunds Solist og Berlingske Konkurrence præsenteres for sommerfestivalens store 

publikum. 

Pianisten JONATHAN SIAHAAN spiller samme med cellisten JONATHAN ALGOT SWENSEN (1. 

august), og den unge ARMON STRYGETRIO kan høres den 3. august. 

Samlet set præsenterer Copenhagen Summer Festival det ypperste blandt det unge klassiske vækstlag med 

kammermusikkoncerter. I perioden 31. juli – 11. august er der koncert hver dag kl. 16.30 i Charlottenborgs 

stemningsfulde Festsal på Kgs. Nytorv i hjertet af København. Billetpriserne er bare 100 kr., og halv pris for 

unge under 25 år. 

Adgang til alle 12 koncerter kan købes for 700 kr. 

 

Billetter købes/reserveres på BilletNet, tlf. 7015 6565 

www.billetnet.dk 

 

Info:  www.copenhagensummerfestival.dk 

 

Følg også med i Copenhagen Summer Festival på Facebook 

 

Venlig hilsen 

Poul Rosenbaum 

Festivalleder 
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