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MANDAG 8. AUGUST KL. 19.30

Klavertrio Hristova – Westerberg  
– Lyngstad

De tre solister har fundet sammen i klavertrio. 
De to strygere spiller i hhv. DR Symfonior-
kester og Cph Phil, mens pianisten kommer 
fra Bulgarien og har turneret i det meste af 
Europa som solist og kammermusiker. Pro-
grammet omfatter musik af Schostakovich, 
Schumann og verdenspremiere på ny trio af 
Peter Morrison.

TIRSDAG 9. AUGUST KL. 19.30

Cellisten Josefine Opsahl med venner

Josefine Opsahl har skabt sig en unik position 
som en af de ledende avantgarde musikere. 
Med en baggrund i den klassiske tradition 
bevæger hun sig kreativt og ubesværet i det 
eksperimenterende og nyskabende musikalske 
landskab. Hun har modtaget en række priser 
og udmærkelser, bl.a. Sonnings Talentpris 
2021. Har komponeret en lang række værker, 
både til sig selv og andre, herunder Den  
Kgl. Ballet. Opført i Berlin i 2021 under 
overværelse af Dronning Margrethe II.
Programmet omfatter flere af Josefine Op-
sahl’s kompositioner og arrangementer, bl.a. 
af komponisterne Bach og Debussy. Flere  
af hendes værker inkluderer elektronik.
Koncerten er samtidig markering af Josefine 
Opsahl’s nye CD udgivet på Dacapo.
Lyt til podcast på Copenhagen  
Summer Festival’s hjemmeside.

ÅBNINGSKONCERT

SØNDAG 7. AUGUST KL. 16.30

Violinisten Chloe Chua

Hun vandt førstepris i Menuhin Competition 
2018, en af de vigtigste konkurrencer i verden 
for unge violinister. Herefter har hendes kar-
ri ere været kometagtig. Koncerter med store 
orkestre i Europa og Asien. Optagelser på 
youtube, masterclass undervisning og meget 
mere. Hun er de unge solisters darling og 
viser enestående modenhed og overskud.  
Første præsentation i Skandinavien.
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TORSDAG 11. AUGUST KL. 19.30

Xenia Frederiksen, klaver

Debuterer med de tre sidste klaversonater af Beethoven.  
Et af klaverlitteraturens absolutte hovedværker er på  
programmet ved denne koncert. De 32 klaversonater  
af Beethoven er ikke bare en del af klaverlitteratu-
rens kernerepertoire, men også et hovedværk i den 
europæiske musiklitteratur. Klaveret var Beethovens 
musikalske redskab, som ledte ham til dyb menneske-
lig indsigt, udtrykt i musik. Xenia Frederiksen har 
bl.a. studeret på Det jyske Musikkonservatorium og 
Sibelius Akademiet i Finland.

ONSDAG 10. AUGUST KL. 19.30

Carl Nielsen Blæserkvintet

Et af de førende blæserensembler i Europa. Ensemblets medlemmer har alle baggrund i Tivoli 
Garden, som nok er den mest optimale skole for uddannelse af unge blæsere. De fem musikere 
sidder på ledende solopladser i landets orkestre. De har spillet sammen i mange år, koncerter både 
i ind- og udland, og har også tidligere spillet på Copenhagen Summer Festival. Udover det gængse 
repertoire for blæserkvintet spiller de også egne arrangementer af populære musikstykker.
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FREDAG 12. AUGUST KL. 19.30

LGT Young Soloists

Et af verdens bedste ungdomsorke-
stre, internationalt ensemble under 
ledelse af violinist Alexander Gilman. 
Ensemblet har taget navn efter den 
internationale LGT Investeringsbank, 
som sponsorerer orkestret. LGT 
Young Soloists er sammensat af unge 
strygere fra over 15 nationer. De er 
alle top prisvindere i de vigtigste 
musikkonkurrencer i verden. Ensem-
blet spiller jævnligt i bl.a. Berliner 
Filharmonien, Wiens Musikverein og 
Elbphilharmonie i Hamburg. Dirigent 
er violinisten Alexander Gilman, som også har 
stor solistkarriere. Desuden er han professor  
ved Royal College of Music i London.  
Dette er første koncert i Skandinavien.
Lyt til podcast på Copenhagen Summer  
Festival’s hjemmeside.

LØRDAG 13. AUGUST KL. 16.30

Program med MGK studerende

FRI ENTRE
Studerende fra Musikalsk Grundkursus, på vej 
til konservatorium og professionel musikerskab.
MGK er statsanerkendt forskole til professio-
nelle musikuddannelser. Der findes MGK  
afdelinger på nogle få musikskoler fordelt  
over hele landet. Ved denne koncert medvirker 
studerende fra københavnske MGK’er.

SØNDAG 14. AUGUST KL. 16.30

Øresunds Solist prisvindere, Klara 
Borgqvist obo, Astrid Hillerud cello

REDUCERET BILLETPRIS
Øresunds Solist har eksisteret i 20 år som en 
af de vigtigste ungdoms musikkonkurrencer 
i Skandinavien. Indtil nu bare for danske og 
svenske unge, men åbner i kommende år for 
deltagelse fra hele Norden. 
Astrid Hillerud og Klara Borgqvist er begge 
stortalenter fra Sverige. Astrid studerer ved 
Kungl. Musikhögskolan – Edsbergs Musik-
institut i Stockholm, og Klara studerer på  
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.  
Ved denne koncert medvirker flere Øresunds 
Solist prisvindere.

MANDAG 15. AUGUST KL. 19.30

Duo Ventus med venner

KONCERTEN OPTAGES AF DR P2
Michaela Hansen fløjte og Louise Anine  
Mogensen har dannet prisvindende blæserduo.
Blandt vennerne er akkordeonist Bjarke  
Mogensen og sangerkvartetten Åkervinda.
Siden deres pris ved P2 Kammermusikkon-
kurrence i 2017 er det gået med stormskridt 
for Duo Ventus. Internationale priser og 
jævnlige koncertturneer. Det er et utraditionelt 
sammensat ensemble, og programmerne er 
nyskabende.
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TIRSDAG 16. AUGUST KL. 19.30

Anna Agafia Egholm violin,  
Jean-Baptiste Doulcet klaver

En af de mest begavede og talentfulde unge  
danske violinister, med fuld fart på vej i den 
internationale elite. Anna har vundet priser i 
Ginette Neveu Konkurrencen, i Tibor Varga 
Konkurrencen og Carl Nielsen Konkurrencen. 
Foruden Copenhagen Summer Festival Talent-
pris 2014. Kommer igen i dette festivalprogram 
sammen med Jean-Baptiste Doulcet, fransk pianist 
og komponist. Han spiller både det klassiske repertoire 
og koncerter med improviseret musik samt egne kompositioner.  
Et spændende bekendtskab, første gang i Danmark.
Lyt til podcast på Copenhagen Summer Festival’s hjemmeside.

TORSDAG 18. AUGUST KL. 19.30

Copenhagen Summer Festival Talentpris 2022

FRI ENTRE
Prismodtager er den 17 årige fagotspiller Bjarke Ramnefjell  
Schousboe. Han har tidligere vundet Guldmedalje i Berlingske 
Musikkonkurrence og modtaget Jakob Gade Talentpris. Bjarke 
har spillet i Skt. Annæ Symfoniorkester. Ved koncerten med-
virker også studiekammeraterne Valdemar Wenzel Most på kla-
ver, og Christian Skovlund på obo. Desuden Akela Stryge kvartet 
og Harald Edin, som modtog 1. pris i Øresunds Solist 2022.
Talentprisen overrækkes af Ulla Miilmann, DR Symfoniorkester. 
Lyt til podcast på Copenhagen Summer Festival’s hjemmeside. 

ONSDAG 17. AUGUST KL. 19.30

Orbis String Quartet

En af de førende unge strygekvartetter i Europa. 
Kvartetten blev dannet i 2014, hvor de vandt pris i den 
internationale Brahms Kammermusikkonkurrence.  
De er blevet guidet af lærere ved Mozarteum i Salz-
burg og Hans Eisler Konservatoriet i Berlin. Med-
virker jævnligt ved store europæiske musikfestivaler. 
Orbis String Quartet har også som mål at få kontakt 
med nye grupper af publikum ved at inddrage egne 
arrangementer af både populær klassisk musik, jazz, 
folkemusik og popsange.
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J U H L - S Ø R E N S E N 
• 1 8 9 5 •

KØBENHAVN • STOCKHOLM • OLSO • HELSINKI 
brofogedvej 10 • københavn nv • 70 13 17 44  
www.steinway.dk • info@piano.dk

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

MANY THANKS TO: 
Many thanks to: Kulturministeriet, Københavns Kommune, Knud Højgaards Fond,  
Wilhelm Hansen Fonden, A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden, Solistforeningen af 1921,  
Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Nykredits Fond, Faurschou Fonden,  
Toyota Fonden, Dansk Solistforbund, Dansk Musikerforbund, Gangstedfonden, Erik og Susanna Olesens 
Fond, Menuhin Competition, Øresunds Solist, Politikens Fond. Klaverstemmer Marc Klein tlf. 21903933

Tilmelding til nyhedsbrev på mail. Klik ind på

Følg os på facebook og instagram

WWW.COPENHAGENSUMMERFESTIVAL.DK

Fo
to

 ©
 A

nn
a 

Ag
afi

a/
pr

iv
at

fo
to

 o
g 

N
ik

ol
aj

 L
un

d
Fo

to
 ©

 Z
ar

ko
 Iv

et
ic


