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steinway spirio bringer lang lang, rubinstein, yuja wang,  
glen gould, adele, art tatum og mange flere, hjem i din dagligstue.   

 
 

få store koncertoplevelser med alt fra klassisk, jazz og pop  
eller spil selv og lad dig inspirere af steinways unikke klang. 

 

FORTSÆT KONCERTEN 
 HJEMME HOS DIG

SE, LYT OG NYD! 
oplev traditionelt håndværk forenet med teknisk perfektion.

maj2017.indd   1 13-05-2017   12:20:46

 
 TIRSDAG 8. AUGUST KL. 19.30 
Øresunds Solist prisvindere. Tre unge 
violinister Alva Holm, Kitiara Braune og 
Michael Germer

Øresunds Solist er en af de vigtigste musikkon-
kurrencer for unge i Skandinavien. I programmet 
præsenteres tre violinister, som foruden priser 
i Øresunds Solist også har modtaget andre mu-
sikpriser. De er alle tre godt på vej, stadig under 
uddannelse, men allerede med mange koncerter 
i ind- og udland. Berit Johansen Tange spiller kla-
ver med solisterne, og foruden soloprogrammer 
forenes de tre i J.S. Bach’s koncert for 3 violiner.
 
Three violin soloists who won Øresunds Solist 
and other prizes.
 

 TORSDAG 10. AUGUST KL. 19.30 
Copenhagen Summer Festival Talentpris 
Adam Koch Christensen, violin
GRATIS ENTRE

Talentprisen uddeles for 6. gang. Denne gang er 
modtageren den 17-årige violinist Adam Koch 
Christensen, som studerer hos prof. Serguei 
Azizian. Han har vundet både Berlingske Konkur-
rence, Jacob Gade Legat og Øresunds Solist. Pro-
grammet omfatter musik af Mozart, Beethoven, 
Poul Ruders, Ysaÿe og Brahms. Berit Johansen 
Tange akkompagnerer på klaveret, og Talentpri-
sen overrækkes af Københavns kulturborgmester 
Carl Christian Ebbesen.
 
Copenhagen Summer Festival Talent Prize concert 
with the violinist Adam Koch Christensen.

Tilmelding til nyhedsbrev på mail. Klik ind på 

www.copenhagensummerfestival.com

MANY THANKS TO: Kulturministeriet, Københavns Kommune, Knud Højgaards Fond, 
Wilhelm Hansen Fonden, A.P. Møller Fonden, Oticon Fonden, Solistforeningen af 1921, 
Augustinus Fonden, Faurschou Fonden, Beckett Fonden, Dansk Solistforbund, Dansk 
Musikerforbund, Gangstedfonden, Erik og Susanna Olesens Fond, Øresunds Solist, 
Gyldendal, Politikens Fond. Klaverstemmer Marc Klein tlf. 21903933

 ONSDAG 9. AUGUST KL. 19.30 
Pianist Kate Liu, prisvinder Chopin Competition 2015

Kate Liu vandt 3. prisen i den internationale Chopin Competi-
tion 2015. Hendes spil blev dog fremhævet som exceptionelt, 
og på den baggrund er det med særlige forventninger, at 
Copenhagen Summer Festival præsenterer den kun 23 årige 
kinesisk – amerikanske pianist første gang i Danmark i et 
program med musik af bl.a. Brahms og Chopin.
 
Chinese – American pianist Kate Liu, 
first time in Denmark.



 SØNDAG 30. JULI KL. 16.30 
ÅBNINGSKONCERT
Camille Thomas, cello, og Beatrice Berrut, 
klaver.Vinder af Young Talents EBU Com-
petition 2014

Den franske cellist Camille Thomas blev født 
i 1988. Hun er kæmpe talent, og prisen New 
Talent 2014 var blot kulminationen på en lang 
række priser og anerkendelser. Hun optræder 
jævnligt i nogle af Europa’s bedste koncertsale 
i bl.a. Berlin, Paris, Bruxelles som solist i festi-
valer og koncertserier. Hun har eksklusiv aftale 
med Deutsche Gramophon.
Ved klaveret er Beatrive Berrut. Hun har en strå-
lende karriere som solist både i Europa og USA. 
Desuden optræder hun jævnligt i kammermusi-
kalsk sammenhæng, bl.a. med Schlomo Mintz, 
Itzhak Perlman, Frans Helmerson. I mange år 
har hun spillet sammen med Camille Thomas og 
har indspillet flere CD’er.
 
Great duo, cello – piano.

 MANDAG 31. JULI KL. 19.30 
Bjarke Mogensen, accordion, med 
Strygekvartet Kirstine Schneider, Kehan 
Zhang, Jens Balslev, Josephine Opsahl

En af vores mest talentfulde unge musikere, 
Bjarke Mogensen har fundet sammen med stry-
gekvartet. Sammen opfører de bl.a. nykompone-
ret musik af Anders Koppel og Poul Ruders.

Kirstine Schneider er violinist i strygekvartetten 
og modtog tidligere på året P2 Talentprisen. 
Kvartettens cellist Josephine Opsahl har bear-
bejdet Koppels Concerto til denne besætning.
Koncerten optages af DR P2.
 
Quintet with accordion and four strings.
 
 TIRSDAG 1. AUGUST KL. 19.30 
Prisvinder i Aarhus International Piano 
Competition 2017, Rafael Kyrychenko

Dette års prisvinder er født på Azorerne og be-
gyndte at spille klaver som femårig. Har vundet 
flere priser ved internationale konkurrencer og 
spillet koncerter især i Europa. Studerer fortsat 
bl.a. hos den berømte pianist Maria Joäo Pires. 
Han er usædvanlig begavet klaverspiller på vej 
i international karriere. Ved koncerten spiller 
han værker af Carl Nielsen, Ravel, Messiaen og 
Prokofjev.
 
Young pianist from Portugal, Rafael Kyrychenko.
 

 ONSDAG 2. AUGUST KL. 19.30 
Trio Amerise, ny blæser trio, som debute-
rede i foråret 2017

Ragnhildur Jósefsdóttir, fløjte, Morten Sønder-
skov Jensen, klarinet, og Lucia Amerise, fagot.
Skandinavisk blæsertrio, Morten fra Danmark, 
Lucia fra Sverige og Ragnhildur fra Island. 
Ensemblet spiller på et højt og meget virtuost 
niveau og med et meget varieret repertoire. Ved 

koncerten spilles musik af Devienne, Beethoven 
og Muczynski.
 
Scandinavian wind trio with interesting 
programme.

 TORSDAG 3. AUGUST KL. 19.30 
Klaverkvartet med Kirstine Schneider, 
violin, Elaine Ruby, klarinet, Matias 
Vestergaard Hansen, klaver og Josefine 
Opsahl, cello

Ung ny klaverkvartet med stærkt talentfulde 
musikere, som hver på sin måde er kommende 
stjerner.
Kvartetten har fundet sammen – som flere 
andre unge instrumentalensembler – gennem 
prof. Tim Frederiksens klasse i kammermusik 
på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Koncerten indeholder musik af Messiaen, De-
bussy og den danske komponist Martin Lohse.
 
Upcoming quartet ensemble.
 
 FREDAG 4. AUGUST KL. 19.30 
Helt unge talenter, prisvindere fra Stein-
way og Berlingske musikkonkurrencer
GRATIS ENTRE

Koncert med den helt unge generation af 
musikalske talenter. Her medvirker Annissa 

Gybel, violin, Dafne Stilund Nielsen, blokfløjte, 
Astrid Øland Schultz, violin og Daniel Horsted 
Rasmussen, saxofon. Alle fire har vundet guld-
medalje eller 1. præmie i Berlingske Musikkon-
kurrence 2017. Annissa Gybel modtog desuden 
årets store Talentpris.
 
Four very young soloists, new rising stars.
 

 LØRDAG 5. AUGUST 
 KL. 16.30 
Benedikte Damgaard, 
violin og Emil Gryesten, 
klaver

De to musikere hører begge til den mere 
etablerede del af den klassiske musikscene. 
Begge er på Kulturministeriets liste over nogle 
få udvalgte solister, hvis talent og muligheder 
giver dem adgang til en særlig talentstøtte, som 
i større stil skal få den internationale karriere til 
at løfte sig.
Programmet rummer musik af Grieg, Ravel og 
Brahms.
 
Well established violin – piano duo.
 
 SØNDAG 6. AUGUST KL. 16.30 
“Historien om en soldat” med oplæsning. 
Familiekoncert. Fortæller Jesper Buhl

Stravinskys musik til fortællingen soldaten 
stammer fra 1918. Historiven er baseret på et 
russisk folkeeventyr. Soldaten Joseph sælger 
sin sjæl (sin violin) til djævlen, som herefter får 
magten over ham. Til gengæld får han penge 
og materiel velstand. Da han vil genvinde sin 
tidligere lykketilstand, mister han det hele. 
Moralen er, at livet kun giver os én chance for 
lykke. Vil vi have flere, uden at betale livets 
pris, mister vi det hele.
Stravinskys musik er en klassiker og fremføres 
her med fortæller og stort ensemble.
 
The famous Soldier’s Tale, music by Stravinsky.

SØNDAG 6. AUGUST KL. 19.30 
Klaver recital og duo med Daria Rabotki-
na og Poul Rosenbaum

Den russisk - amerikanske pianist Daria 
Rabotkina vender tilbage til festivalen. Hun har 
en omfattende karriere især i USA, hvor hun 
sin unge alder til trods er klaverprofessor ved 
Texas State University. Begge hendes forældre er 
pianister, og den kendte pianist Vladimir Felt-
sman har været en af hendes vigtigste lærere. 
Har vundet en række internationale priser. Den 
kendte, danske pianist Poul Rosenbaum hører 
blandt vennekredsen og sammen udgør de 
klaverduo, som spiller sammen ved udvalgte lej-
ligheder. Programmet omfatter både solomusik 
af Dvorak, Reger, Rachmaninoff og Schumann, 
og 4-hd. musik af Ravel og Rachmaninoff.
 
Piano recital and piano duo.
 

 MANDAG 7. AUGUST KL. 19.30 
Klavertrio med Anna Egholm, violin, 
Elisabeth Brauss, klaver og Anastasia 
Kobekina, cello

Tre af tidens bedste unge europæiske solister 
har fundet sammen i klavertrio. Violinisten fra 
Danmark, pianisten fra Tyskland og cellisten 
fra Rusland har alle vundet vigtige nationale 
og internationale priser og kan her for første 
gang opleves i musik af Haydn, Mendelssohn og 
Schostakowitch.
 
Musical meeting between Danish violinist, 
German pianist and Russian cellist.


