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Erling Blöndal Bengtsson
Danske førsteopførelser
Liveoptagelser 1976-1991
Den danske mestercellist Erling Blöndal Bengtsson gav adskillige uropførelser af værker for cello og orkester i
Danmark og hans præstationer
dannede reference for forståelsen og
fortolkningen af disse værker lige
siden.
Her er tre af de komponister han
elskede mest - for første gang nogensinde udgivet på 2 CD for prisen på 1.

Danacord
DACOCD 770
2 CD - 149,50

Johann Sebastian Bach
Lars Ulrik Mortensen
Trevor Pinnock
Concerto Copenhagen
Concerto Copenhagen, populært kaldet CoCo, fortsætter cpo’s igangværende serie med Bachs cembalokoncerter med Lars Ulrik Mortensen
som både dirigent og cembalist.
Koncerterne for to, tre, og fire cembaloer byder en fremtrædende gæst:
Trevor Pinnock.
Serien nyder stor anerkendelse verden over og får fremragende
anmeldelse i førende tidsskrifter
cpo
CPO 777 681-2
2 CD - 299,00
Hos Danacord har vi mange
års erfaring og en bred indsigt
i både musikken og markedet.

Ring til os og få svar på
det meste med det samme.
Skrab dit guldnummer her

Lad ikke kunden gå utilfredsstillet ud af
døren uden at købe noget.
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150-året for Carl Nielsen!

Carl Nielsen (1865-1931)
30 CD-box med historiske indspilninger
Det største bokssæt nogensinde med Carl Nielsen-optagelser gennem
tiderne! Alt i nye digitale overførsler, udført af Andrew Walter fra
Abbey Road Studios og Claus Byrith fra Asinus Studios. Boksen leveres
med en stor booklet, skrevet af Lyndon Jenkins.
Danacord
DACOCD 801-830
30 CD - 549,50
Hos Danacord har vi mange
års erfaring og en bred indsigt
i både musikken og markedet.

Ring til os og få svar på
det meste med det samme.
Skrab dit guldnummer her

Arkiv med de foregående nyhedsbreve:
www.danacorddistribution.dk ⬅ (klik her)
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Lars Ulrik Mortensen slår til igen!

Concerto Copenhagen / Lars Ulrik Mortensen
Bach’s messe i h-mol
Concerto Copenhagen, det førende skandinaviske ensemble for historisk opførelsespraksis, betragtes verden over som et af de mest bemærkelsesværdige og fantasifulde
orkestre på dette område under dets kunstneriske leder, Lars Ulrik Mortensen.
Orkestrets vitalitet, sans for stil og kommunikative talenter er blevet dets varemærke.
Korpartierne er solistisk besat - et emne der er til stadig debat, men her giver det netop
det lette indtryk, som lars Ulrik Mortensen gerne vil have frem.

Hos Danacord har vi mange
års erfaring og en bred indsigt
i både musikken og markedet.

Klik for at læse
anmeldelsen.
<<<

cpo
CPO 777 851-2
2 SACD - 299,00

Ring til os og få svar på
det meste med det samme.

Arkiv med de foregående nyhedsbreve:
www.danacorddistribution.dk ⬅ (klik her)

Skrab dit guldnummer her

