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Verdensberømt orkester besøger Carl Nielsen Festival 
 
Danmarks første, internationale symfoniorkesterfestival får fint besøg, når Philharmonia Orchestra til 
august spiller to gange til Carl Nielsen Festival, der er en del af H.C. Andersen Festivals. Samtidig 
byder orkesterfestivalen hver aften på ’after concert’ på Anarkist Beer & Food Lab. 
 
Et af verdens mest kendte symfoniorkestre kommer til Odense. Det er den internationale 
symfoniorkesterfestival, Carl Nielsen Festival, der kan byde på to koncerter med Londons 
Philharmonia Orchestra, når festivalen for første gang afholdes til august som en del af H.C. 
Andersen Festivals. 
 
Philharmonia Orchestra blev stiftet i 1932 og spiller normalt i Royal Festival Hall i London. Orkesteret 
har været dirigeret af nogle af de største dirigenter igennem tiderne og er desuden kendt for at have 
lavet musik til mere end 200 film. Ensemblet betragtes af mange som et af verdens bedste. 
 
”Det er et scoop. Ingen tvivl om det. Philharmonia Orchestra hører til i den absolutte verdenselite af 
symfoniorkestre, og derfor er vi selvfølgelig sindssygt stolte over at kunne præsentere dem på 
Danmarks første, internationale symfoniorkesterfestival,” siger den verdenskendte danske violinist 
og dirigent Nikolaj Szeps-Znaider, der er kunstnerisk leder for Carl Nielsen Festival. 
 
Under Carl Nielsen Festival spiller Philharmonia Orchestra mandag 29. og tirsdag 30. august i Odense 
Koncerthus. Til den første koncert bliver de dirigeret af Tugan Sokhiev og har pianisten Daniil 
Trifonov med på klaver, når de blandt andet spiller Carl Nielsens forspil til operaen Saul og David 
samt Tjaikovskijs klaverkoncert. Anden aften er det Nikolaj Szeps-Znaider, der dirigerer orkesteret 
med den verdensberømte violinist Maxim Vengerov som solist, når de fremfører Brahms 
violinkoncert og Tjaikovskijs 6. symfoni. 
 
Klassisk musik for et bredere publikum 
Da Nikolaj Szeps-Znaider og H.C. Andersen Festivals i starten af året præsenterede Danmarks første, 
internationale orkesterfestival, var det med den klare ambition at gøre klassisk musik mere 
tilgængeligt for et bredere publikum. 
 
Den ambition bliver til virkelighed, når festivalprogrammet hver aften afsluttes med ’after concert’ 
på Anarkist Beer & Food Lab. Her vil den dansk/svenske trio Dreamer’s Circus tage gæsterne med på 
tværs af forskellige musikgenrer og blandt andet spille musik af Carl Nielsen, som foruden symfonier, 
koncerter og kammermusik er kendt for sine mange sange og folkemelodier. 
 
”Jeg elsker klassisk musik, og jeg har et brændende ønske om, at endnu flere mennesker bliver 
beriget med det, som klassisk musik kan. Derfor inviterer vi hver aften under festivalen ind til klassisk 
musik på en anderledes måde, hvor vi håber, at odenseanerne kommer forbi og hygger sig med en øl 
og trioen Dreamer’s Circus, der også inviterer andre musikere til surprise indslag på scenen,” siger 
Nikolaj Szeps-Znaider. 
 
Carl Nielsen Festival forløber fra 26.-30. august 2022 i forbindelse med H.C. Andersen Festivals, og 
fynboerne kan blandt andet glæde sig til flere af verdens bedste symfoniorkestre, kammerkoncerter 



på fynske herregårde og godser samt en storslået Promenade-koncert’ med Odense Symfoniorkester 
i Kongens Have, der markerer afslutningen på H.C. Andersen Festivals. 
 
Carl Nielsen Festival afvikles af Nordic Artists Management i samarbejde med Odense Kommune, 
H.C. Andersen Festivals og Odense Symfoniorkester. Festivalen er støttet af fynske samt nationale 
fonde som Dronning Margrethes & Prins Henriks Fond, Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond, 
Beckett-Fonden, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Den Faberske Fond, Øernes 
Kunstfond, Albanifonden, Marius Pedersens Fond og Fionia Fond.  
 
Læs mere om Carl Nielsen Festival på www.carlnielsenfestival.com. 
 
For mere information, kontakt 
Festivalsekretariatet, Neel Teilmann, Nordic Artists Management, telefon +45 2274 4904 
H.C. Andersen Festivals, Rikke From Larsen, Marketing- og Kommunikationschef, telefon +45 2284 
0885 
 
Fakta om H.C. Andersen Festivals: 

• H.C. Andersen Festivals er en af Danmarks største kulturfestivaler og finder sted hvert år i uge 
34 i Odense. I 2022 afvikles festivalen for niende gang fra 22.-29. august 

• H.C. Andersen Festivals samler tusindvis af mennesker gennem kultur og oplevelser, der 
fylder Odenses gader og stræder med liv, farve og lys i én af byens allerstørste 
tilbagevendende begivenheder. 

• Festivalens kulturelle program tager udgangspunkt i fem gennemgående værdier i H.C. 
Andersens forfatterskab. De fem værdier er udvalgt og defineret af Professor Emeritus Johs. 
Nørgaard Frandsen fra H.C. Andersen Centeret på Syddansk Universitet Odense og danner 
grundlag for mangfoldigheden i programmet og giver inspiration til de mange nationale og 
internationale kunstnere, der deltager i festivalen. 

• Værdierne er det grænseoverskridende, mønsterbruddet, tingenes og teknologiens magi, 
fællesskabets flertydighed og det magtfulde sprog. 

• Et stort og bredt udvalg af fortællere, kunstnere, gadeperformere og musikere formidler på 
hver deres måde H.C. Andersens evigt aktuelle univers, og i alt byder festivalen på mere end 
500 kulturelle aktiviteter for alle aldersgrupper. Størstedelen af de mange events er gratis. 

• H.C. Andersen Festivals er med stærk lokal forankring og internationalt udsyn med til at sætte 
en tyk streg under Odense som en levende og farverig by. 

• H.C. Andersen Festivals er en privat almennyttig nonprofit forening og i høj grad skabt med 
opbakning fra det fynske erhvervsliv, der med sine sponsorater er med til at finansiere 
festivalen. 

• H.C. Andersen Festivals er bygget på frivillighed og fællesskab. 

• Festivalen ledes af en bestyrelse med Brian Djernes som bestyrelsesformand. Peter Bøgholm 
er direktør for festivalen. 

• Alt kan ske under H.C. Andersen Festivals. 
 


