
PRESSEMEDDELELSE

SCS Landsbykoncerter / Gjorslev Gods
Støtter lokale initiativer med fundraising koncerter på Stevns

Scandinavian Cello School fejrer 5-års jubilæum i 2021 med 17 koncerter på Stevns i august og
september.

Scandinavian Cello School (SCS) blev grundlagt i 2016 af Jacob Shaw. Stedet er nu verdenskendt, efter året tidligere bød på
koncerter med Haugaard Herefords køer som publikum i Lund, Stevns. Denne historie gik viralt og blev set af over en
milliard mennesker verden over.

Gjorslev Gods er Danmarks ældste middelalderborg og har gennem tiderne haft mange markante ejere, hvoraf en del har
haft stor betydning for Danmarks historie og godset har desuden periodevis været ejet og beboet af en række kongelige
personer.

Den 18. og 25. september vil der blive afholdt 4 klassiske koncerter på slottet på Gjorslev Gods,
hvor billetprisen vil gå til renovering af de gamle fredede bygninger på slottet.

Efter at have modtaget et glas mousserende vin, vil gæsterne have mulighed for på egen hånd at
gå rundt på slottet før den intime klassiske koncert i Nordre Korsarms Pillesal, hvor både unge
stjerner fra den klassiske musikverden og den internationale prisvindende direktør af Scandinavian
Cello School medvirker.

100% af billetsalget går til renovering af de gamle fredede bygninger på Gjorslev Slot.



18. september kl. 11.00 (vin og åbent slot fra kl. 10.30)
“SCS Young Artist” koncert: Johannes Gray, 23 (cello / SCS Young Artist & vinder af The Pablo Casals Prize)

-
18. september kl. 19.00 (vin og åbent slot fra kl. 18.30)

“SCS Directors” koncert: Karen Johanne Pedersen og Trio Gemini (violin, cello, piano)

25. september kl. 11.00 (vin og åbent slot fra kl. 10.30)
“SCS Young Artist” koncert: Roberta Verna, 22 (violin / SCS Young Artist & 1. koncertmester Copenhagen Phil)

-
25. september 19.00 (vin og åbent slot fra kl. 18.30)

“SCS Directors” koncert: Jacob Shaw og David Lau Magnussen (cello, piano)

Alle koncerter har en varighed af ca. 1 timer uden pause.
Pris: 200 kr. for en koncert. 300 kr. for to koncerter samme dag.
Billetter købes via www.gjorslev.dk under fanen arrangementer

Kontakt Gjorslev Gods: Jette Kiær
+45 22 30 39 12 eller +45 56 50 01 01

bh@gjorslev.dk

Kontakt SCS: Jacob Shaw
+45 42 76 55 40

office@scandinaviancelloschool.com

Fakta:

Scandinavian Cello School blev stiftet i 2016 og ligger på Stevns ved havnelandsbyen Lund.

Omkring 150 danske og internationale unge søger ophold på skolen hvert år for mental og kunstnerisk udvikling. De får undervisningen

betalt og afholder støttekoncerter i usædvanlige former og får nye publikummer, der ikke normalt er eksponeret for klassisk musik.

Scandinavian Cello School er en forening, der har en bestyrelse af internationale klassiske musikere og Jacob Shaw som direktør. Jacob

Shaw er selv internationalt prisvindende cellist og tidligere Professor ved Barcelona’s Academia Marshall. I dag er Jacob Shaw og hans

kæreste, som er klassiske violinist Karen Johanne Pedersen, bosat på Stevns.

Stevns er et område i udvikling. Med et besøgscenter på vej for Stevns Klint Verdensarv og en lang række andre spændende initiativer, er

Stevns et område, Scandinavian Cello School ønsker at styrke.
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