
Klassisk musik i verdensklasse – lige midt i Tivoli
ABONNEMENT 2018



I 175 år har der klinget musik i Tivoli. 
Perlerækken af koncerter med danske og 
internationale stjerner, der har prydet de 
klassiske musikprogrammer gennem årene, 
er nærmest endeløs. Den arv løfter Sommer-
Klassisk med stor respekt og glæde.

Programmet i 2018 byder på internationale 
topnavne som f.eks. West-Eastern Divan 
Orchestra og Barenboim, klaverets zen- 
master Sir András Schiff, dynamiske 
Russian National Orchestra og Repin, den 
lysende unge klaverstjerne Daniil Trifonov, 
den norske tenor Bror Magnus Tødenes i 
en Björling-hyldest, publikum på scenen 

omkring pianisten Katrine Gislinge, Tivoli 
Copenhagen Phil i fejring af bl.a. Bernstein 
og Michala Petri … og meget mere. 

Alle sejl er sat til, for at den klassiske musik 
også i jubilæumsåret står rank og stærk som 
et mødested for verdensklasse-musikere og 
det publikum, som elsker musikken, når den 
klinger allersmukkest – lige midt i Tivoli.

Maja Frej, programchef
Nikolaj Koppel, underdirektør

Velkommen til 
SommerKlassisk

i Tivoli 2018
SommerKlassisk inviterer dig med til musikoplevelser 

i verdensklasse – lige midt i Tivoli!
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Bestil på
tivoli.dk/ 

sommerklassisk
fra den 1. februar

kl. 10.00
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Køb en koncertserie,
spar 30 % og få mange 

andre fordele

→ →

→

→

→

→

SPAR 30 %
Du får 30 % rabat, hvis du køber dit 
abonnement senest den 22. marts. 
Derefter 20 % rabat.

FAST PLADS I SALEN
Du får din egen faste plads i salen.

DU KAN BYTTE BILLETTER
Hvis en dato ikke passer, kan du frit 
ombytte dine billetter til andre 
koncerter i SommerKlassisk-sæsonen 
(ekspeditionsgebyr 25 kr. pr. billet).

INVITÉR TO VENNER MED
Hvis du bestiller dit abonnement 
senest den 22. marts, får du 
mulighed for at invitere to venner 
gratis med til en af dine koncerter.

RABAT PÅ LØSSALGSBILLETTER
Du får 15 % rabat på alle løssalgsbilletter.

DU HAR FORKØBSRET
Du har forkøbsret til løssalgsbilletter.
Læs mere på side 15.
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Når du køber en serie med 3 eller 4 koncerter 
i SommerKlassisk får du en række fordele

Fri entré
til Tivoli

på hele koncert- 
dagen
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FESTAFTEN MED 
MALMØ OPERA
Lørdag den 26. maj kl. 19.30
Løssalgspris: 185/185/285/385 kr. 

Malmø Operakor, 
Malmø Operaorkester
Dirigent: Magnus Fryklund
Solister: Frida Johansson, sopran;  
John Lundgren, baryton; 
Sara Lehmann, musicalsanger; 
Oscar Pierrou Lindén, musical sanger; 
Michael Jansson, musicalsanger
Konferencier: Michael Bojesen

Malmø Opera er den kulturelle spydspids 
i Skåne med en bred vifte af klassisk og 
moderne opera. Denne aften leverer 
operaen en sand festkavalkade til det 
danske publikum. Deres nye chef, Michael 
Bojesen, guider publikum gennem uddrag 
af bl.a. Carmen, La Traviata Bo Holtens 
Slag Sie Tod og West Side Story.
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TØDENES & BJÖRLING
Lørdag den 28. juli kl. 19.30
Løssalgspris: 185/185/285/385 kr. 

Tivoli Copenhagen Phil
Dirigent: Giordano Bellincampi
Solist: Bror Magnus Tødenes
Konferencier: Henrik Engelbrecht

Arier, sange og ouverturer af bl.a.  
Mozart, Donizetti, Massenet,  
Rossini og Hugo Alfvén.

Den unge norske tenor-komet Bror Magnus 
Tødenes har altid set Jussi Björling som 
sit forbillede. Det har bl.a. resulteret i den 
højt roste cd, ‘Remembering Jussi’, til ære 
for den legendariske svenske sanger. 
Hør Tødenes’ Björling-hyldest live i 
Tivolis Koncertsal!

stemmerStore
1 2

4 koncerter

4



EVENTYROPERA: 
HANS & GRETE
Lørdag den 1. september kl. 19.30
Løssalgspris: 185/285/385/485 kr. 

Tivoli Copenhagen Phil 
Dirigent: Toshiyuki Kamioka
Solister: Sofie Elkjær Jensen; 
Morten Grove Frandsen;  
Susanne Resmark; 
Guido Paevatalu; 
Stig Fogh Andersen; 
Frederikke Kampmann
Konferencier: Henrik Engelbrecht

Tivoli Copenhagen Phil, chefdirigent
Toshiyuki Kamioka og et fremragende
dansk cast præsenterer en koncertant
opførelse af Humperdincks tryllebindende 
eventyropera Hans og Grete.

KERL & WAGNER
Lørdag den 4. august kl. 19.30
Løssalgspris: 185/185/285/385 kr. 

Strygere fra Tivoli Copenhagen Phil 
v/ Kirstine Futtrup
Solist: Torsten Kerl, tenor
Konferencier: Henrik Engelbrecht

Torsten Kerl er en vaskeægte tysk 
Wagner-tenor med et imponerende cv. 
Han har bl.a. sunget Tannhäuser ved 
Bayreuth Festspillene og Tristan på 
Théâtre des Champs-Elysées. Publikum 
i Tivoli bliver de første til at høre Kerls 
nye koncept, hvor han synger sine 
yndlingsarier akkompagneret af kun 
otte strygere!

4 koncerter Normal pris Pris inden 23. marts: 
30% rabat

Pris fra 23. marts: 
20% rabat

Prisklasse A 1.640 kr. 1.148 kr. 1.312 kr.

Prisklasse B 1.240 kr. 868 kr. 992 kr.

3 4

”    Tødenes' eksorbitante tenorklang … har den rislende karakter 
af diamantstøv i sig, som var Jussi Björlings særkende 
 Weekendavisen

Spar op til

492 kr.

5



M
on

ik
aR

it
te

rh
au

s

FREIBURGER 
BAROCKORCHESTER 
& BEZUIDENHOUT
Søndag den 3. juni kl. 15.00
Løssalgspris: 185/185/285/385 kr. 

Dirigent og solist: 
Kristian Bezuidenhout, hammerklaver 

Haydn: Symfoni nr. 74
Mozart: Klaverkoncert nr. 17
Bach: Symfoni i G-dur, nr. 12
Mozart: Klaverkoncert nr. 9, Jenamy

Freiburger Barockorchester og Bezuidenhout
har det til fælles, at de med udgangspunkt i
en stor passion for barok til stadighed
udforsker musikken og ikke umiddelbart
lader sig sætte i bås. Sammen sætter de 
Tivolis Koncertsal i svingninger med deres 
elastiske spillestil, som de hver for sig og 
sammen har høstet en række internationale 
priser for – ikke mindst med Mozart på 
repertoiret.

ORCHESTRA 
OF THE AGE OF 
ENLIGHTENMENT 
& PODGER
Søndag den 17. juni kl. 15.00
Løssalgspris: 185/185/285/385 kr. 

Dirigent og solist: Rachel Podger, violin 

Haydn: Symfoni nr. 52, Hogwood
Mozart: Violinkoncert nr. 1
Haydn: Symfoni nr. 49, Passione
Mozart: Violinkoncert nr. 5, Den tyrkiske

Orchestra of the Age of Enlightenment har 
gennem flere end 30 år specialiseret sig i at 
spille barokmusik med skarphed og friskhed 
og nysgerrigheden i behold. Orkestret har et 
tæt samarbejde med violinisten Rachel 
Podger, som er det tætteste man kommer 
på en 'barok-dronning'. Hun spiller med 
verdens førende barokensembler, har sin 
egen festival, og har vundet adskillige priser 
for sine indspilninger.

1 2

Internationale

orkestre

”    De unge svarer med en musikalitet af den anden verden,  
får deres instrumenter til at lyde som hinanden, lytter på 
hinanden. Tænk at et orkester kan lyde sådan. 
(Om West-Eastern Divan Orchestra) Berlingske

4 koncerter
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WEST-EASTERN 
DIVAN ORCHESTRA 
& BARENBOIM
Fredag den 10. august kl. 19.30
Løssalgspris: 185/350/650/750 kr. 

Dirigent: Daniel Barenboim 

Debussy: La Mer 
Bruckner: Symfoni nr. 9

At opleve West-Eastern Divan Orchestra 
er noget ganske særligt! Dels er orkestret 
helt eminent og spiller på skyhøjt niveau 
med den karismatiske Barenboim som 
front figur, dels er orkestrets mission om 
fred, tolerance og forståelse mellem alle 
mennesker så intenst til stede i hver en tone, 
at man som publikum bevæges dybt.

RUSSIAN NATIONAL 
ORCHESTRA & REPIN
Torsdag den 30. august kl. 19.30
Løssalgspris: 185/285/385/485 kr. 

Dirigent: Mikhail Pletnev
Solist: Vadim Repin, violin

Rossini: William Tell, ouverture 
Bruch: Violinkoncert nr. 1 
Sjostakovitj: Symfoni nr. 15

Mikhail Pletnev dannede i 1990 Russian 
National Orchestra, der i dag står som et 
af verdens allerbedste orkestre, med en 
ambition om at skabe en moderne, 
nuanceret og farverig spillestil på en 
klangbund af det bedste fra den stærke,
russiske tradition. Med sig ved koncerten i 
Tivoli har de den russiske superviolinist
Vadim Repin.

3

4

orkestre

4 koncerter Normal pris Pris inden 23. marts: 
30% rabat

Pris fra 23. marts: 
20% rabat

Prisklasse A 2.005 kr. 1.403 kr. 1.604 kr.

Prisklasse B 1.605 kr. 1.123 kr. 1.284 kr.

Spar op til

602 kr.
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detaljeret, energisk og klangskøn og nænsomt poetisk, at man 
uforvarende endte ude på kanten af sædet. Politiken

ESTHER YOO 
& TJAJKOVSKIJ
Søndag den 13. maj kl. 15.00
Pris: 185/185/285/385 kr. 

Dirigent: Toshiyuki Kamioka
Solist: Esther Yoo, violin

Carl Nielsen: Helios ouverture
Tjajkovskij: Violinkoncert
Carl Nielsen: Symfoni nr. 5

Tivoli Copenhagen Phil skal på turné til 
Spanien og med sig har de bl.a. Carl Nielsens 
dybt originale 5. symfoni. Den skal det 
danske publikum ikke snydes for, så hør 
orkestret spille symfonien i Tivoli, suppleret 
af Tjajkovskijs violinkoncert med den unge 
violinstjerne Esther Yoo, der for nylig 
har indspillet koncerten for Deutsche 
Grammofon med Ashkenazy som dirigent.

HYLDEST TIL 
LEONARD BERNSTEIN
Søndag den 24. juni kl. 15.00
Pris: 185/185/285/385 kr. 

Dirigent: Lawrence Foster
Solist: Ray Chen, violin

Tilson-Thomas: Agnegram
Bernstein: Three Dance Episodes 
Bernstein: West Side Story suite
Copland: El Salón México
Barber: Adagio
Gershwin: American in Paris

Den amerikanske dirigent og komponist
Leonard Bernstein ville være fyldt 100 år
i 2018. Dette fejres med en koncert, hvor
violinkometen Ray Chen kaster sig ud i en
særlig version af West Side Story-suiten
for virtuos violin og orkester. Amerikanske 
komponister, der på forskellig vis er inspire-
ret af fødselaren, supplerer programmet.

1 2

TivoliCopenhagen Phil

4 koncerter
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FESTKONCERT FOR 
MICHALA PETRI
Søndag den 1. juli kl. 15.00
Løssalgspris: 185/185/285/385 kr. 

Dirigent: Alexander Shelley
Solist: Michala Petri, blokfløjte 

Telemann: Suite i a-mol for fløjte og 
strygere
Mozart: Symfoni nr. 35, Haffner
Sierra: Prelude, Habanera and Perpetual
Motion, for fløjte og orkester
Bizet: Carmen Suite, uddrag

Michala Petri fylder 60 år i 2018, og det 
skal fejres. Petri er en musiker af de 
sjældne – et vidunderbarn, og en alsidig 
musiker der i uhørt grad har udvidet 
repertoiret for sit instrument. Og så er hun 
en internationalt berømmet musiker med 
mere end 70 cd-indspilninger og 4.000 
koncerter i bagagen.

I UNGARN 
MED ARABELLA 
STEINBACHER
Søndag den 5. august kl. 15.00
Løssalgspris: 185/185/285/385 kr. 

Dirigent: James Feddeck
Solist: Arabella Steinbacher, violin

Ravel: Tzigane, rapsodi for violin
og orkester  
Brahms: Ungarske danse (uddrag)
Sarasate: Zigeunerweisen
Bartók: Koncert for orkester

Tivoli Copenhagen Phil lader tempera-
mentet folde sig ud i ungarske toner. 
Solisten Arabella Steinbacher er på scenen 
fra første sekund i Ravels dramatiske 
sigøjnertoner og koncerten fortsætter sin 
færd i det ungarske, sådan som Brahms, 
Saraste og Bartók har ladet sig inspirere 
af landets rige musiktraditioner.

4 koncerter Normal pris Pris inden 23. marts: 
30% rabat

Pris fra 23. marts: 
20% rabat

Prisklasse A 1.540 kr. 1.078 kr. 1.232 kr.

Prisklasse B 1.140 kr. 798 kr. 912 kr.

Spar op til

462 kr.

3 4

Abonnenter på denne serie får 25 % rabat på 
4 udvalgte koncerter med Copenhagen Phil i deres vintersæson 2018/2019!

Derudover får du et særtilbud på New York City Ballets forestilling den 19. august, hvor Tivoli 
Copenhagen Phil sidder i orkestergraven. Du får billetter til 385 kr. – svarende til 30 % rabat.

Vi indbyder til en uformel “Lounge i Akvariefoyeren” efter alle fire koncerter med 
mulighed for at møde musikerne i en snak om musikken og koncertoplevelsen.
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MATSUEV, BEETHOVEN 
& TJAJKOVSKIJ
Søndag den 8. juli kl. 15.00
Løssalgspris: 185/185/285/385 kr. 

Denis Matsuev, klaver

Beethoven: Klaversonate nr. 17, Tempest
Beethoven: Klaversonate nr. 31
Tjajkovskij: Dumka, for klaver
Tjajkovskij: Klaversonate, Grand Sonata

Når ‘den sibiriske bjørn’ sætter sig til 
tangenterne, er der grund til at forvente 
det ekstraordinære – og derfor er han da 
også en af tidens mest bemærkelses-
værdige pianister. Han vakte udelt 
begejstring, da han optrådte i Tivoli i 2016 
med det amerikanske ungdomsorkester 
under ledelse af Gergiev. Nu kan han 
opleves helt solo. Koncerten i Tivoli viser 
Matsuev på geografisk hjemmebane med 
Tjajkovskij parret med delikat, klassisk 
Beethoven.

TRIFONOV & CHOPIN
Onsdag den 22. august kl. 19.30
Løssalgspris: 185/185/285/385 kr. 

Daniil Trifonov, klaver

Mompou: Variationer over et tema af Chopin
Schumann: Carnaval nr. 12, Chopin
Grieg: Studie (Hommage a Chopin) 
fra Stemninger
Barber: Nocturne, Hommage to John Field
Tjajkovskij: Morcaeux, Un poco di Chopin
Rakhmaninov: Variationer over et tema af 
Chopin, uddrag
Chopin: Klaversonate nr. 2

For 26-årige Daniil Trifonov handler 
musik om at være til stede i nuet – om at 
genkomponere musikken, mens man spiller. 
Resultatet bliver et ekstremt nærværende og 
intenst udtryk, der har begejstret lyttere og 
anmeldere verden over. I Tivoli kredser 
programmet om Chopin, som Trifonov har 
fordybet sig særligt i det seneste års tid.

Internationalepianister
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”    Den uden tvivl mest forbløffende pianist i vores tid. 
(Om Trifonov) Martha Argerich
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SCHIFF & BACH
Søndag den 26. august kl. 15.00
Løssalgspris: 185/185/285/385 kr. 

András Schiff, klaver

Bach: Det veltempererede klaver, bog 2

Det er to kæmper, der mødes på denne 
søndag eftermiddag: Sir András Schiff & 
Bachs Det veltempererede klaver, bog 2. 
Schiff indspillede Det veltempererede 
klaver første gang i 1986, og nu – godt  
30 år senere – har han igen kastet sig over 
dette essentielle værk – og resultatet er 
ifølge Schiff selv en mere erfaren og  
“ren” udgave. Hør Schiff folde Bach ud i 
Tivolis Koncertsal på sit eget medbragte 
flygel.
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3 koncerter

3 koncerter Normal pris Pris inden 23. marts: 
30% rabat

Pris fra 23. marts: 
20% rabat

Prisklasse A 1.155 kr. 808 kr. 924 kr.

Prisklasse B 855 kr. 598 kr. 684 kr.

Spar op til

347 kr.
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Med I centrum-koncerterne får publikum en unik 
mulighed for ar komme helt tæt på musikken: 
Publikum sidder ganske enkelt på scenen rundt om 
Katrine Gislinge, der inviterer musikalske gæster på 
besøg i tre særligt tilrettelagte koncerter.

I år bliver koncerterne efter Katrine Gislinges valg 
iscenesat med projektioner af tre udvalgte malerier 
af Anette Harboe Flensburg.
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Katrine Gislinge

GISLINGE SOLO
Søndag den 15. juli kl. 15.00
Løssalgspris: 350 kr. 

Katrine Gislinge, klaver
Rana Zaid, oplæser

Debussy: Reflets dans l’eau
Schumann: Kreisleriana, 
8 fantasier for klaver
Debussy: L’isle joyeuse
Bent Sørensen: Fantasia appassionata
Brahms: Syv fantasier, op. 116

Med poetiske fantasier – bl.a. om mænd, 
der drømmer om kvinder – har Katrine 
Gislinge designet denne koncert med solo- 
musik af Debussy, Schumann, Brahms samt 
af  hendes mand, Bent Sørensen, der har 
dedikeret Fantasia appassionata til hende. 
Musikken bliver krydret af digte af den 
syrisk-palæstinensiske digter Rana Zeid, 
der selv læser op af sine digte om 1001 nat.

GISLINGE & TRIO
Onsdag den 18. juli kl. 19.30
Løssalgspris: 350 kr. 

Katrine Gislinge, klaver
Lars Bjørnkjær, violin
Toke Møldrup, cello

Beethoven: Klavertrio, op. 1 nr. 3
Bent Sørensen: Abgesange
Brahms: Klavertrio i C-dur, op. 87

Denne koncert præsenterer nye og gamle 
klassikere med B: Beethoven, Bent og 
Brahms. Trioen består – udover Katrine 
Gislinge – af Lars Bjørnkjær på violin og 
Toke Møldrup på cello. Trioen blev dannet 
i 2015 og bygger på det personlige og 
musikalske venskab mellem de tre 
musikere. Trioen debuterede i Carnegie 
Hall i december 2015 – og har desuden 
udgivet en anmelderrost cd med 
romantiske klavertrioer.

1 2

3 koncerter

I Centrum
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GISLINGE ALL STARS
Søndag den 22. juli kl. 15.00
Løssalgspris: 350 kr. 

Katrine Gislinge, klaver
Andreas Brantelid, cello
Cæcilie Norby, sang
Lars Danielsson, bas

Rakhmaninov: 
Sonate for cello og klaver, op. 19
Fransk musik i nye formater

Koncert nr. 3  har det romantiske som 
omdrejningspunkt. Først russisk romantik 
med Rakhmaninovs sonate for cello og 
klaver og et besøg af den danske cellist- 
stjerne i særklasse: Andreas Brantelid. 
Dernæst nyfortolkninger af fransk 
romantisk musik i selskab med to af 
Skandinaviens mest anerkendte jazz- 
musikere: Cæcilie Norby og  
Lars Danielsson.

Katrine Gislinge

3

3 koncerter Normal pris Pris inden 23. marts: 
30% rabat

Pris fra 23. marts: 
20% rabat

Prisklasse A 1.050 kr. 735 kr. 840 kr. Spar op til

315 kr.
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SommerKlassisk byder også på en række unikke koncerter, der kun kan købes i løssalg.

I år kan du høre Danmarks Underholdningsorkester spille sig igennem musikhistorien på 
2 timer, opleve “Det utroligste” i en spektakulær koncert i samarbejde med Klang-festivalen, 
nyde den stærkt roste violinist Radulović med det fremadstormende orkester I, CULTURE, 
og så selvfølgelig de traditionelle koncerter i anledning af Sankthans og Tivolis fødselsdag.

Tag også de yngste i hånden til eventyrlige koncertoplevelser med Nattens Tivoli og 
Tivoli-Gardens Gallashow.

1
500 ÅRS MUSIK PÅ 2 TIMER 
Søndag den 27. maj kl. 15.00
Løssalgspris: 185/185/285/385 kr. 

Danmarks Underholdningsorkester
Dirigent: Christoffer Nobin
Solist: Kim Sjøgren, violin, 
og Rasmus Jupin, tenor
Konferencier: Rasmus Botoft

2
KLANG & DET UTROLIGSTE
Lørdag den 2. juni kl. 19.30
Løssalgspris: 250 kr. 

Tivoli Copenhagen Phil
Dirigent: Kristjan Järvi

Igennem fire markante værker af Penderecki,  
Tan Dun, Greenwood og Jeppe Just – samt en 
række sound scapes af  Morten Riis - tager 
Kristijan Järvi og Tivoli Copenhagen Phil  
dig med på en musikalsk og visuel odyssé 
gennem de fire elementer. 3D-mapping giver 
koncerten et stærkt visuelt aspekt.

3
NATTENS TIVOLI: 
EN MUSIKALSK FANTASI
Lørdag den 9. juni kl. 15.00
Søndag den 10. juni kl. 15.00
Løssalgspris: 225 kr. 

Tivoli Copenhagen Phil, 
Tivoli-Garden og Tivoli Ballet Skole
Iscenesættelse: Kirsten Dehlholm/ 
Hotel Pro Forma
Lysdesign: Jesper Kongshaug
Dirigent: Jesper Nordin

4
MIDSOMMERKONCERT – 
SOMMER KOM IGEN TIL 
LANDET  
Lørdag den 23. juni kl. 19.30
Løssalgspris: 185/185/285/385 kr. 

Københavns Drengekor
Dirigent: Ebbe Munk
Solist: Andreas Brantelid, cello

Koncerter

Læs mere om koncerterne på tivoli.dk/sommerklassisk

7 koncerter uden for abonnement

14



ABONNEMENT
Fra torsdag den 1. februar kl. 10 kan du købe 
abonnement via tivoli.dk/sommerklassisk 
eller ved at besøge Tivoli Box Office personligt. 
Det er kun muligt at købe abonnement i 
prisklasse A og B.

LØSSALG
Det almindelige løssalg begynder 
torsdag den 23. marts.

LØSSALG, FORSALG 
OG OMBYTNING
•   Som abonnent kan du straks købe billetter 

til de syv koncerter på denne side med 15 % 
rabat. Du modtager et link til køb sammen 
med din bekræftelse på abonnementskøbet.

•   Du kan købe løssalgsbilletter med 15 % 
rabat til de øvrige abonnementskoncerter 
dagen før alle andre, dvs. torsdag den 
22. marts kl. 10.00. Du skal blot klikke på 
det link, du fik med kvitteringen for 
abonnementskøbet.

•   Du kan bytte abonnementsbilletter fra 
fredag den 23. marts kl. 10.00 mod et 
ekspeditionsgebyr på 25 kr. pr. billet. 
Kontakt Tivoli Box Office på Vesterbrogade.

BILLETGEBYR
Alle priser er inkl. billetgebyr på 25 kr.

Koncerter
5

TIVOLI-GARDENS 
GALLASHOW 2018: 
TIVOLI-GARDEN 
OG DRAGEN 
Fredag den 6. juli kl. 17.00
Lørdag den 7. juli kl. 17.00
Løssalgspris: 245 kr. 

Oplev næsten 100 gardere folde sig ud i parader, 
stomp, geværsving, teater og storslået musik i  
en forestilling for hele familien.

6
I, CULTURE ORCHESTRA 
& RADULOVIĆ 
Søndag den 29. juli kl. 15.00
Løssalgspris: 250 kr. 

I, CULTURE Orchestra
Dirigent: Kirill Karabits
Solist: Nemanja Radulović, violin

Prokofiev: Violinkoncert nr. 2
Stravinsky: Le Sacre du printemps

7
TIVOLIS FØDSELSDAGS- 
KONCERT 
Lørdag den 25. august kl. 18.43
Løssalgspris: 185/185/285/385 kr. 

Tivoli Copenhagen Phil, Tivoli Ensemblet 
og Tivolis Big Band
Dirigent: Christoffer Nobin

Tivoli fylder 175 år – og dét fejres med en 
underholdende aften fyldt med klassisk musik, 
bigbandet på besøg, solistiske indslag og højt 
humør!

Værd at vide

uden for abonnement

SommerKlassisk inviterer også til  
Årskortkoncerter – ca. 40 klassiske 
koncerter med nogle af landets bedste 
amatører og kommende stjerner fra 
regionens konservatorier.

Koncerterne er gratis for Årskort holdere 
– og koster ellers 50 kr. ved indgangen til 
Tivolis Koncertsal.

Årskortkoncerterne offentlig gøres 
mandag den 5. marts.
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Tivoli Box Office
Vesterbrogade 3  |  1630 København V  |  Tlf. 33 15 10 12

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

sommerklassisk@tivoli.dk  |  tivoli.dk/sommerklassisk
facebook.com/sommerklassisk

1

2

3

Vælg din foretrukne serie

Gå ind på tivoli.dk/abo og klik på “Køb abonnement”

Følg vejledningen på skærmen

Vi åbner for bestilling 1. februar kl. 10.00.
Bestil senest 22. marts, hvis du vil spare 30 % !

Sådan køber 
du abonnement til 

SommerKlassisk 2018


