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NYHEDSBREV
Programmet for Copenhagen Summer Festival 2017 er nu på plads, og billetsalget er åbnet.
Der bydes både på udenlandske prisvindere fra de internationale musikkonkurrencer og hjemlige, unge og
etablerede talenter.
Festivalen åbner den 30. juli med cellisten CAMILLE THOMAS og pianisten BEATRICE BERRUT. Camille
Thomas vandt Young Talents EBU Competition 2014. Hun var solist i Copenhagen Summer Festival for to år
siden, og har siden da slået sit navn fast internationalt som en af de mest efterspurgte musikere. Beatrice
Berrut spiller jævnligt ved koncerter sammen med berømtheder som bl.a. Schlomo Mintz, Itzhak Perlman,
Frans Helmerson.
Festival programmets sidste koncert finder sted den 10. august, hvor Talentprisen uddeles, denne gang til
den unge violinist Adam Koch Christensen, et helt usædvanligt musikertalent, som allerede har vundet stort
set alle nationale talentpriser.
Den 31. juli bliver der koncert med harmonika virtuosen BJARKE MOGENSEN, som spiller sammen med
strygekvartet, bl.a. ny musik af Poul Ruders, og den 2. august spiller blæsertrio TRIO AMERISE, som havde
meget succesfuld debut tidligere på året.
Violinisten KIRSTINE SCHNEIDER, som for nylig modtog P2 Talentpris kan høres i kammermusik program
den 3. august, og den 6. august er der familiekoncert med Stravinsky’s vidunderlige ”HISTORIEN OM EN
SOLDAT”, genfortalt af JESPER BUHL.
Den 7. august er der klavertrio program, hvor supertalentet violinisten ANNA EGHOLM har fundet sammen
med det tyske stortalent pianisten ELISABETH BRAUSS og den unge, prisvindende russiske cellist
ANASTASIA KOBEKINA. Programmet omfatter mesterværker af Haydn, Mendelssohn og Schostakowitch.
Den 9. august kan man høre prisvinder i den internationale Chopin Competition 2015 den kinesiskamerikanske pianist KATE LIU. Hun var programsat allerede forrige år, men blev syg og måtte melde afbud.
Hun besidder et helt særligt musikalsk talent, og Copenhagen Summer Festivals publikum får her mulighed
for at høre en usædvanlig interessant pianist på vej i sin internationale karriere.
Programmet byder i øvrigt på møde med det helt unge vækstlag af talenter, samt etablerede unge, bl.a.
violinisten BENEDIKTE DAMGAARD og pianisten EMIL GRYESTEN, samt et genhør med den russiskamerikanske pianist DARIA RABOTKINA, 6. august.
Den 1. august kan man høre 1. prisvinder fra Aarhus International Piano Competition 2017, Rafael
Kyrychenko fra Portugal.

Samlet set præsenterer Copenhagen Summer Festival det ypperste blandt det unge klassiske vækstlag med
kammermusikkoncerter. I perioden 30. juli – 10. august er der koncert hver dag. I weekender er koncerten
kl. 16.30, i ugedagene kl. 19.30. Søndag den 6. august er der to koncerter, både eftermiddag og aften.
Det hele finder sted i Charlottenborgs stemningsfulde Festsal på Kgs. Nytorv i hjertet af København.
Billetpriserne er bare 120 kr., dog 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
Info: www.copenhagensummerfestival.dk
Følg også med i Copenhagen Summer Festival på Facebook
Venlig hilsen
Poul Rosenbaum
Festivalleder

