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Din bedste investering 
i 2016?
Et Steinway & Sons instrument har aldrig 
været billigere - og det kan være svært at 
forestille sig at et 50 år gammelt Steinway 
instrument er 9 gange mere værd end da 
man købte det. 
Et Steinway instrument er ikke kun smukt 
og af den højeste kvalitet, men det er også 
en investering som betaler sig tilbage. 
Velkommen i vore butikker i København 
og Århus, hvor vi er klar til at rådgive dig 
eller besvare de spørgsmål du måtte have. 
Du kan også kontakte os på 70 13 17 44 
eller på info@piano.dk
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som solist og kammermusiker og var inviteret af 
Yitzhak Perlman til at medvirke i dennes kammer-
musikfestival i Long Island, New York.
Programmet omfatter musik af bl.a. Bartok, Ravel, 
Martinu, Elgar og Chopin.
 
European prize winner ensemble.
 
TIRSDAG 9. AUGUST
Øresunds Solist prisvindere.

De medvirkende er alle prisvindere i dette års 
Øresunds Solist. Paula Sjøberg på cello, Noah 
Hofvander på saxofon, Michael Rosborg Germer, 
violin, Simon Rosenkilde Roed på fløjte og en trio 
med Peter Martin Kappel, klarinet, Kaya Møller, 
violin og Philip Skjærup Bach på klaver.
Her høres morgendagens solister, mens de er ved 
at udfolde deres talent.
Programmet omfatter musik af Dvorak, Demersse-
man, Crepin, Ysaye, Martin og Stravinskys trioud-
gave af ”Historien om en soldat”.
 
Prize winners from Øresunds Solist Competition.

ONSDAG 10. AUGUST
Pianisten Kate Liu, prisvinder 
i Chopin Konkurrencen 2015.

Med sine kun 22 år har den kinesisk amerikanske 
pianist Kate Liu allerede placeret sig i den inter-
nationale eliteklasse. Hun er fortsat studerende 
på det berømte konservatorium Curtis Institute 
i Philadelphia, USA. Hun har vundet adskillige 

internationale musikpriser, og ved Chopin Kon-
kurrencen i Warszawa i 2015 modtog hun også 
den særlige pris for bedste fremførelse af Chopin 
Mazurkaer, noget af det mest inderlige og person-
lige af Chopins klavermusik.
Det bliver hendes første koncert i Danmark, og 
programmet omfatter musik af Mozart, Brahms og 
Chopin.
 
Recital program with upcoming world star 
pianist, first performance in Denmark.

TORSDAG 11. AUGUST 
Copenhagen Summer 
Festival Talentpris 2016.
FRI ENTRE

Talentprisen går i år til den unge violinist Kaya 
Møller. Hun har vundet både nationale og interna-
tionale priser. Hun er 19 år og har allerede vundet 
priser ved musikkonkurrencer i Japan, Rusland, 
USA, Tyskland, Polen og Sverige. Foruden stort set 
alle de nationale priser, man kan opnå. Hun har 
spillet i Carnegie Hall og er på vej i stor internati-
onal karriere.
Ved koncerten spiller hun musik af bl.a. Paganini, 
Ysaye, Prokofjev, Carl Nielsen og Sarasate.
Ved kaveret akkompagnerer Ellen Refstrup.
 
Copenhagen Summer Festival Talent Prize 2016.

Tilmelding til nyhedsbrev på mail. Klik ind på 

www.copenhagensummerfestival.com
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 SØNDAG 31. JULI 
ÅBNINGSKONCERT
Violinisten Ji Young Lim fra 
Sydkorea, vinder af Queen 
Elizabeth Competition 2015.

Med sine bare 21 år er dagens solist en af de 
yngste prismodtagere og er allerede godt på vej i 
en international karriere med koncerter i Asien, 
USA og Europa. Hun har tidligere vundet flere 
vigtige konkurrencer, bl.a. pris i Indianapolis Vio-
lin Competition 2014, og særlig pris for bedste 
Mozart spil.
Ved klaveret er Sunwoo Yekwon, også fra Syd-
korea. Han studerede på Juilliard School, New 
York, har vundet vigtige priser og har været solist 
især med amerikanske orkestre. Debuterede i 
Carnegie Recital Hall og Avery Fischer Hall, New 
York.
Programmet omfatter musik af Mozart, Stra-
vinsky, Prokofjev og Szymanowski.
Det er første koncert i Danmark med 
Ji Young Lim.
 
Famous young violinist for the premiere 
performance of the festival. First appearance in 
Denmark.

 
MANDAG 1. AUGUST
Jonathan Algot Swensen, 
cello, og Jonathan Siahaan, klaver.

Spændende koncert med to af de unge stor-
talenter. Begge studerer på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium og er allerede godt på vej 
med karrieren som fuldblodsmusikere. De har 
vundet stort set alle nationale priser og har fun-
det sammen i herligt duo spil. Jonathan Swensen 
har senest vundet Den danske Strygerkonkur-
rence 2016, samt P2 Talentprisen. Programmet 
omfatter musik af Schumann, Debussy og Cesar 
Franck.
 
Program with wonderful, 
gifted cello-piano duo.

 TIRSDAG 2. AUGUST 
Duo Shaw-
Magnussen.

Cellisten Jacob Shaw har 
etableret en forrygende 

karriere med koncerter over det meste af verden. 
Efter studier ved Det Kgl. Danske Musikkon-
servatorium har han været solist med førende 
symfoniorkestre, er på programmet ved store 
kammermusik festivaler og er desuden gæstepro-
fessor mange steder.
I sammenspil med pianisten David Magnussen 
er duoen flere gange på turné i Kina, og det er 
lykkedes at få ensemblet med i koncertserien 
med et spændende program med musik af Brah-
ms, Pärt, Hans Abrahamsen og Bartok.
 
Established English-Danish celloduo 
with exciting recital program.

  
 ONSDAG 3. AUGUST 
Armon Strygetrio, ungt dansk ensemble.

Ensemblet består af Morten Lyngs på violin, 
Jakup Lützen på bratsch og Lea Emilie Brøndal 
på cello. De har vundet pris i P2 Kammermusik 
Konkurrence og har spillet koncerter både i ind- 
og udland. Programmet omfatter musik af Mozart 
og den czekkiske komponist Gideon Klein, der 
døde i Theresienstadt koncentrationslejr i 1945.
 
Armon String Trio, talented Danish ensemble.

 TORSDAG 4. AUGUST 
Alba Strygekvartet og Carl Nielsen 
prisvinder fløjtisten Adriana Ferreira fra 
Portugal.

Strygekvartetten er skandinavisk sammensat og 
består af Amalie Kjældgaard Kristensen og Cecilie 
Hangaard Emtoft på violin, samt Minna Rebecka 
Marie Svedberg på bratsch og Theodor Lyngstad 
på cello.
Ensemblet har vundet pris i Carl Nielsen Inter-
national Chamber Music Competition, og selv 
om de 4 musikere er på studieophold forskellige 
steder i udlandet opretholder de en meget aktiv 
koncertkarriere som strygekvartet.
Ved denne koncert har de slået sig sammen med 
den usædvanligt begavede portugisiske fløjte-
spiller Adriana Ferreira, der vandt 1. pris i Carl 
Nielsen Fløjtekonkurrence 2010, samt i 2014 pris 
i den prestigefyldte Geneva International Music 
Competition. Hun har et travlt koncertprogram 
som solist med de betydeligste europæiske sym-
foniorkestre.
Programmet omfatter fløjtekvartetter af Mozart, 
Boccherini og Gordon Jacob, samt strygekvartet 
af Schumann.
 
Program with String Quartet 
and the flutist Adriana Ferreira.

 FREDAG 5. AUGUST 
Helt unge talenter, prisvindere 
fra Steinway og Berlingske 
musikkonkurrencer.
FRI ENTRE

Koncert med den helt unge generation af pris-
vindere. De medvirkende er Clara May Teahan på 
obo, Stefan Burchardt på violin, Esben Stig Ras-
mussen på horn, samt Dina Draugsvoll på klaver.
Programmet omfatter musik af bl.a. Cimarosa, 
Wieniawski og Sarasate.
 
Very young prize winners from 
national music competitions.

LØRDAG 6. AUGUST
Lysander Piano Trio, New York. Itamar 
Zorman, violin, Liza Stepanova, piano 
og Michael Katz, cello, en international 
prisvindende trio.

De medvirkende er tre prisvindende musikere, 
og ensemblet er i den absolutte internationale 
eliteklasse. Ensemblet blev etableret i 2009 og 
spiller mange koncerter især i USA. Violinisten 
har tidligere vundet Tschaikowski Competition 
og var med på Copenhagen Summer Festival 
programmet i 2015 med et storslået recital 
program.
Ved koncerten fremføres klavertrioer af Rach-
maninoff, Ravel og den unge polske komponist 
Jakup Ciupinski. Det er trioens første koncert i 
Danmark.
 
International Lysander Piano Trio, first time in 
Denmark.

 SØNDAG 7. AUGUST 
Carl Nielsen Blæserkvintet, 
vinder af Carl Nielsen Konkurrence 2015.

Kvintetten er sammensat af landets absolut 
bedste unge blæsere, der hver især har opnået 
de vigtigste musikpriser og desuden sidder på 
soloposter i landets symfoniorkestre. Som en-
semble har de spillet sammen siden 2006. Alle 
fem har fået deres musikalske skoling gennem 
Tivoli Garden, er uddannet ved konservatoriet 
i København og har efterfølgende skabt sig en 
lysende international karriere.
De har tidligere medvirket i Copenhagen Sum-
mer Festival og genhøret imødeses med store 
forventninger.
 
Carl Nielsen Wind Quintet, 
Danish elite wind ensemble.

MANDAG 8. AUGUST
Europæisk prisvinder trio, Anna Egholm 
violin, Jonas Frølund klarinet, Miki Aoki 
klaver.

De to danske solister har modtaget både natio-
nale og internationale priser. Senest har Anna 
Egholm vundet pris i Den danske Strygerkon-
kurrence. Desuden er de begge modtagere af 
Copenhagen Summer Festival Talentpris fra tid-
ligere år. Miki Aoki er bosiddende i Berlin. Hun 
begyndte at spille klaver som 4-årig, har studeret 
både i USA (Indiana University og Yale Universi-
ty) samt ved Hans Eisler Konservatorium i Berlin. 
Hun har en særdeles aktiv koncertkarriere både 


