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Stor, klassisk symfoniorkesterfestival ser dagens lys i Odense
Til sommer ser Danmarks første, internationale orkesterfestival, Carl Nielsen Festival, dagens lys i
Odense og på Fyn. Festivalens idémand er den verdenskendte danske violinist og dirigent Nikolaj
Szeps-Znaider, og fra 26.-30. august 2022 kan fynboerne blandt andet glæde sig til udenlandske
toporkestre, kammerkoncerter rundt omkring på Fyn og en festlig ’Prom Concert’ med Odense
Symfoniorkester i Kongens Have. Alt sammen som en del af H.C. Andersen Festivals.
Det har længe været Nikolaj Szeps-Znaiders vision at introducere en international
symfoniorkesterfestival på dansk jord. Til sommer sker det, når den første Carl Nielsen Festival bliver
afholdt i Odense og på Fyn fra 26.-30. august i forbindelse med H.C. Andersen Festivals.
Den verdenskendte danske violinist og dirigent bliver kunstneriske leder for festivalen, der både
præsenterer nogle af verdens bedste symfoniorkestre, kammerkoncerter på fynske herregårde og
godser samt en storslået ’Prom Concert’ med Odense Symfoniorkester i Kongens Have.
Orkesterfestivalen afvikles af Nordic Artists Management i samarbejde med Odense Kommune,
Odense Symfoniorkester og H.C. Andersen Festivals og støttes af fynske og nationale fonde samt
private kræfter.
“Vi ønsker at skabe en international scene for klassisk musik i Danmark, hvor vi årligt kombinerer de
musikalske begivenheder med lokale oplevelser på Fyn. Samtidig er det vores ambition både at berige
Danmarks klassiske musikliv, og at gøre klassisk musik mere tilgængeligt for et bredere publikum,”
siger Nikolaj Szeps-Znaider og tilføjer:
”Og ikke mindst, så er festivalens navn naturligvis ikke tilfældigt, men en påmindelse om, at fynboen
Carl Nielsen er Danmarks fremmeste komponist gennem tiderne. Festivalen er derfor også en
tilbagevendende markering af Carl Nielsens betydning for kunst og kultur – både herhjemme og i
udlandet.”
Oslo Filharmonien, tyske WDR Sinfonieorchester og Mariinsky Orchestra fra Rusland
Som en væsentlig del af programmet får Carl Nielsen Festival hvert år besøg af nogle af de dygtigste
symfoniorkestre fra hele verden. I 2022 kan man opleve Oslo Filharmonien, tyske WDR
Sinfonieorchester og Mariinsky Orchestra fra Rusland.
Oslo Filharmonien kommer med dirigent Klaus Mäkelä og solist Isabelle Faust, Cristian Măcelaru leder
WDR Sinfonieorchester, når de spiller med Nikolaj Szeps-Znaider og Gautier Capuçon, og to gange kan
man høre Mariinsky Orchestra – først med Nikolaj Szeps-Znaider på dirigentpodiet og TBD ved flyglet,
anden gang med Daniil Trifonov ved flyglet under Valery Gergievs dirigentstok.
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Kammermusik og ’Prom koncert’
Carl Nielsen Festival-programmet spænder videre ud i det fynske landskab, når der opføres
kammerkoncerter på Lundsgaard Gods, Hvidkilde Gods og Bramstrup. Her kan man opleve solister fra
de symfoniske koncerter, når de møder det bedste af dansk musikliv i klassiske konstellationer som
bl.a. Mendelssohn Octet, Brahms Piano Quintet samt Kreutzer Sonaterne af både Janacek og
Beethoven og med fortælling undervejs af skuespiller Katrin Weisser.
I Kongens Have kan man søndag 28. august opleve den festlige ’Prom Concert’ med Odense
Symfoniorkester. Prom-koncerten manifesterer samtidig samarbejdet med H.C. Andersen Festivals,
som længe har ønsket et element af klassisk musik til deres pallette af festivaler i uge 34.
”Vi er stolte over at kunne byde Carl Nielsen Festival velkommen som en del af H.C. Andersen
Festivals. Det er et fantastisk initiativ, som vi har valgt at støtte – i første omgang over de kommende
tre år. Vi har igennem alle årene haft et godt samarbejde med Odense Symfoniorkester, som vi nu
styrker, og med Carl Nielsen Festival sætter vi på mange måder kronen på værket. Det er nogle
enormt stærke kræfter, der står bag denne festival, og vi glæder os til sammen med dem at skabe
nogle helt unikke og eksklusive klassiske musikoplevelse, som også giver os mulighed for at tiltrække
nye støtter til festivalen. Jeg glæder mig til, når orkesterfestivalen til sommer løber af stablen første
gang, og jeg håber, at vi kan tilbyde det som en del af H.C. Andersen Festivals i mange år frem,” siger
festivaldirektør Peter Bøgholm.
Støtte fra klassisk interesseret familievirksomhed
Hos det odenseanske ejendomsselskab Cervo Gruppen vækker nyheden om Carl Nielsen Festival også
stor begejstring. Den familiedrevne virksomhed har igennem mange år støttet H.C. Andersen
Festivals, og da hele familien har en særlig kærlighed til klassisk musik, ønsker de at øge støtte til
festivalen markant for derigennem at støtte den klassiske musik.
Med støtten bliver Cervo Gruppen venuesponsor i Kongens Have og Odense Koncerthus i forbindelse
med den klassiske orkesterfestival de kommende tre år.
”Jeg synes, det er fantastisk, at der nu kommer en festival med klassisk musik til Odense og til H.C.
Andersen Festival. Det har vi drømt om i mange år her i familien. Det vil vi gerne støtte med et stort
ønske om at udbrede kendskabet til klassisk musik i vores hjemby. Vi vil gerne være med til åbne
odenseanernes øjnene for klassisk musik og for hvor dygtige kunstnere, der er bag,” siger Henning
Borup Jacobsen, direktør og ejer af Cervo Gruppen.
Stærk bestyrelse og fondsstøtte
Ud over den kunstneriske leder Nikolaj Szeps-Znaider anføres Carl Nielsen Festival af en stærk
bestyrelse af medlemmer fra både den kulturelle og kommercielle sektor og afvikles af Nordic Artists
Management i samarbejde med Odense Kommune, H.C. Andersen Festivals og Odense
Symfoniorkester.
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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 CarlNielsens Legat, Den Faberske Fond, Øernes Kunst Fond, Albanifonden, Marius Pedersens Fond og
Fionia Fond.
Læs mere om Carl Nielsen Festival på www.carlnielsenfestival.com.
For mere information oplysninger, kontakt
Festivalsekretariet, Neel Theilmann, Nordic Artists Management, telefon +45 4449 2900
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 21.-28. august.
• Blandt andre Odense Blomsterfestival, HCA Comedy Festival og Carl Nielsen Festival er en del
af H.C. Andersen Festivals.
• 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.
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