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Copenhagen Summer Festival holder koncerter med video optagelse. 
 
Det blev ikke muligt at gennemføre koncerterne med publikum i Charlottenborgs Festsal. 
Og det ser ud til, at der kan gå et godt stykke tid, før man igen kan holde koncerter med publikum 
– som vi har kendt det i mange, mange år. 
 
I erkendelse heraf har vi valgt at afholde foreløbig fire koncerter med video optagelse og live 
streaming – men uden publikum. 
 
Mandag den 10. august kl. 13 spiller violinisten Michael Germer sammen med pianisten Emil 
Gryesten. Programmet bliver musik af Ravel, Chausson, Szymanowski, Brahms og Strauss. 
Ved den lejlighed modtager Michael Germer Copenhagen Summer Festival Talentpris 2020, som 
overrækkes af Københavns kulturborgmester Franciska Rosenkilde. 
 
Samme dag kl. 15 spiller Novo Quartet strygekvartetter af Beethoven (op. 18, nr. 2) og Carl 
Nielsen (Strygekvartet nr. 1 i g-mol). 
Begge koncerter optages af DR P2. 
 
Dagen efter, den 11. august kl. 13 bliver der koncert med dans. Julie Schade Holmegaard spiller 
accordeon, og Camilla Schnack Tellefsen danser. Musikken er ”Udflugt med omveje” af Steen 
Pade, komponeret 1984. En spektakulær dramatisering af spændende musik. 
 
Samme dag, 11. august kl. 15, har vi koncert med unge MGK studerende fra København.  
MGK er den konservatorieforberedende studielinje, som har hjemme på otte musikskoler i landet. 
Det er et statsanerkendt forløb og en slags ”motorvej” til at blive optaget på konservatorium. 
Violinisten Vasilisa Koroleva på 16 år spiller Solosonate nr. 2 af Eugene Ysaÿe. Hun er elev hos 
Alexandre Zapolski og har allerede vundet flere priser. 
Desuden spiller Trio Fantasma – Merel Beelen, Josephine Franyo og Magnus Franyo – Beethoven’s 
”Geistertrio”, op. 70, nr. 1. 
 
Copenhagen Summer Festival planlægger flere koncerter med videooptagelse henover de 
kommende måneder.  
Efter de mange aflysninger kan hverken det klassisk interesserede publikum eller musikerne vente 
længere.  



Selv om det ikke er muligt at være tilstede i koncertsalen, kan man råde bod på situationen ved 
hjælp af digitale medier.  
Mere om dette i næste nyhedsbrev. 
 
Se mere på www.copenhagensummerfestival.dk  
 
Følg os på facebook 
 
Venlig hilsen og velkommen, 
Poul Rosenbaum, Festivalleder 

http://www.copenhagensummerfestival.dk/
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