April 2018

NYHEDSBREV
Søndag den 29 juli kl. 16.30 indleder Copenhagen Summer Festival 2 ugers festival med koncerter hver dag i
Charlottenborgs Festsal.
Der er programmer med unge talenter og prisvindere – både fra de store konkurrencer i udlandet og fra
hjemlige begivenheder.
Ved den første koncert, den 29. juli kan man for første gang i Danmark høre pianisten Szymon Nehring. Han
vandt overbevisende 1. prisen i den Internationale Rubinstein Competition 2017. Konkurrencen er en af de
vigtigste i den musikalske verden, og Nehring er nu på vej ud i stor karriere med koncerter i Carnegie Hall,
Wigmore Hall og med de betydeligste symfoniorkestre i både Europa og USA. Kom og hør en stjerne på vej.
Den sidste koncert i festivalen bliver med årets modtager af Copenhagen Summer Festival Talentpris,
bratschisten Nicholas Algot Swensen, 18 år. Han er en af de mest talentfulde, unge musikere i dagens
Danmark og har allerede vundet både nationale og internationale priser. Han er godt på vej til at blive en
del af den lille klub af yngre, danske strygere, som placerer sig i eliten af den internationale musikscene.
Copenhagen Summer Festival byder på mange godbidder med spændende solister.
Duo Ventus fløjte og klarinet, som vandt 1. prisen i P2 Kammermusikkonkurrence 2017 (31. juli), Jonas
Frølund og Gerschwin Strygekvartet (1.august), Bjarke Mogensen og Kottos Ensemble (3. august), samt
koncerter med prisvindere fra årets Øresunds Solist, Berlingske Musikkonkurrence og Steinway Festival.
Og ikke mindst pianisten Claire Huangci, internationalt topnavn (8. august),
Der kan også nævnes program med musik og dans, den verdenskendte svenske cellist Jakob Koranyi
sammen med den hollandske danser Heather Ware (6. august), og der bliver genhør med den formidable
klavertrio med Elisabeth Brauss, Anna Egholm og Anastasia Kobekina i et rent Tschaikowsky program (7.
august).
Hele programmet kan ses på www.copenhagensummerfestival.dk og billetter bestilles på
www.ticketmaster.dk eller købes ved indgangen.
Lørdag-søndag er tidspunkt for koncert kl. 16.30, mandag-fredag kl. 19.30.
Billetpriserne er bare 120 kr., og 50 kr. for unge under 25 år.
Adgang til alle 12 koncerter kan købes for 700 kr.
Venlig hilsen
Poul Rosenbaum,
Festivalleder

