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Lang Lang avlyser konsert under Festspillene
Den kinesiske stjernepianisten Lang Lang avlyser alle sine konserter i vår på
grunn av problemer med en arm – også konserten under Festspillene i Bergen
1. juni.
– Dette er veldig synd for alle som hadde gledet seg til å oppleve denne fantastiske pianisten i
Bergen. Vi ønsker Lang Lang god bedring og gleder oss over at han ønsker å komme til Festspillene et
annet år, sier festspilldirektør Anders Beyer.
Lang Lang beklager avlysningene på det sterkeste. Etter legens anbefalinger ser han seg likevel
tvunget til å avlyse alle konserter ut juni måned i år på grunn av en inflammasjon i den venstre
armen, som trenger hvile for å leges.
Den planlagte konserten i Grieghallen 1. juni var det festspillarrangementet for 2017-programmet
som ble først utsolgt. Festspillene er allerede er i dialog med Lang Langs agentur om å booke
pianisten til et senere festspill. Det jobbes også med å få på plass en annen lkonsert i Grieghallen 1.
juni.
Alle som har kjøpt billett til konserten med Lang Lang vil få informasjon om hvordan de kan få
refundert disse i løpet av tirsdag 18. april. De vil også komme informasjon om dette på Festspillenes
nettsider (www.fib.no) og Facebook-sider samme dag.
Lang Lang regnes som en av de aller største stjernene innen klassisk musikk, og spiller for utsolgte
hus over hele kloden. 34-åringen er kjent for sin åpenhjertige og gripende spillestil og har en
imponerende merittliste. Han har opptrådt på avslutningskonserten for fotball-VM i 2014, Grammy
Awards med Metallica og Pharell Williams, Last Night of the Proms i London og på Sesame Street.
Han har stått på magasinet TIMEs liste over verdens mest innflytelsesrike, og Steinway har oppkalt et
piano etter ham.
Festspillene i Bergen 2017 arrangeres fra 24. mai til 7. juni, med nærmere 300 arrangement på rundt
40 arenaer.
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