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Søndag den 30. juli kl. 16.30 slår Copenhagen Summer Festival dørene op for 13 koncerter med unge
talenter og prismodtagere fra ind- og udland. Det mest omfattende sammenhængende fokus på vækstlaget
i den hjemlige klassiske musikscene.
Ved åbningskoncerten spiller den franske cellist Camille Thomas, som for et par år siden vandt EBU Young
Talents Prisen. Hendes karriere går med lynfart, og hun har opnået eksklusiv aftale med Deutsche
Grammophon.
Der bliver koncerter hver dag. Man kan bl.a. opleve Bjarke Mogensen, Josephine Opsahl, Benedikte
Damgaard, Emil Gryesten, Anna Egholm i triospil med Elisabeth Brauss og Anastasia Kobekina, Trio Amerise
og udenlandske prisvindere, pianisterne Sara Daneshpour (prisvinder ved Rubinstein International Piano
Competition 2017) og Rafael Kyrychenko (prisvinder ved Århus International Piano Competition).
Sidste koncert er den 10. august, hvor Copenhagen Summer Festival Talentpris overrækkes til den unge
violinist Adam Koch Christensen. Ved den lejlighed spiller han stort violinprogram med Berit Johansen
Tange ved klaveret.
NB. På grund af sygdom springer den fremragende unge pianist Sara Daneshpour (prisvinder Rubinstein
Competition 2017) ind ved koncerten den 9. august. I kan glæde jer.
Koncerter i weekends finder sted kl. 16.30, 30.juli, og 5-6 august.
Koncerttidspunkt er 19.30 for koncerter på mandag – fredag, 31. juli og 1-2-3-4, 7-8-9-10. august.
Den 6. august er der hele to koncerter, Historien om en Soldat af Stravinsky kl. 16.30. En særlig
familievenlig koncert, idet Jesper Juhl fortæller eventyret sammen med den vidunderlige musik. Om
aftenen, kl. 19.30 spiller den russisk – amerikanske pianist Daria Rabotkina soloprogram og desuden
firehændig klavermusik sammen med Poul Rosenbaum.
Billetpriserne er bare 120 kr., og 50 kr. for unge under 25 år.
Adgang til alle 13 koncerter kan købes for 700 kr.
Billetter købes/reserveres på BilletNet, tlf. 7015 6565
www.billetnet.dk
Se hele programmet: www.copenhagensummerfestival.dk
Følg også med i Copenhagen Summer Festival på Facebook
Venlig hilsen
Poul Rosenbaum
Festivalleder

