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Sopranen Clara Cecilie 
!omsen, der er blandt 
modtagerne af Léonie 
Sonnings Talentpris 2019, 
er født i København. Hun 
startede som korsanger på 
Sankt Annæ Gymnasium 
i Pigekoret og har siden 
sunget i flere forskellige 
kammerkor såsom Det Unge 
Vokalensemble.
Clara Cecilie !omsen er 
uddannet fra DKDM ved 
Marianne Rørholm. Efter 
sin uddannelse har hun 
primært fokuseret på et 
solorepertoire og sunget 
adskillige oratorier og kan-
tater som Händels Messias, 
Bachs Matthæus- Passion 
og Pergolesis Stabat Mater. 
Derefter fulgte nogle år på 
Operaakademiet i Køben-
havn, hvor hendes sanglærer 
var Susanna Eken.
”Jeg sang roller som Sophie 
i Richard Strauss’ Rosenka-
valeren, titelrollen i Händels 
Alcina, Grevinden i Figaros 
Bryllup af Mozart og Gilda 
i Verdis Rigoletto”, fortæller 
Clara.
 I 2017 havde hun sin de-
but på Det Kongelige Teater 
i rollen som Barbarina i Figa-
ros Bryllup og medvirkede i 
2018 som Heks i opsætnin-
gen af Kuhlaus Lulu. 
”I sommeren 2018 sang jeg 

Clara Cecilie Thomsen, dimittend fra OA 2018 

Red. Kirsten Neel Harry Pamina i opsætningen af 
Tryllefløjten ved CPH Opera 
Festival og jeg var stolt over 
at modtage prisen som Årets 
Operatalent”, siger hun.
Clara Cecilie !omsen har 
optrådt i store dele af Euro-
pa, f.eks. på Festival d’Aix-
en-Provence, i Berlin og i 
den legendariske koncertsal 
Musikverein i Wien.
 Drømmeroller har Clara 
mange af, fortæller hun, men 
denne topper listen: 
”Jeg har altid været forel-
sket i Verdis Violetta fra La 
Traviata”.
Clara Cecilie !omsen ar-
bejder det næste par år som 
freelance sanger. Hendes ka-
lender er fyldt med koncer-

ter og operaengagementer 
og hun deltog i denne sæson 
i det anmelderroste skuespil 
Amadeus på DKT’s Gamle 
Scene. I foråret er hun f.eks. 
solist i Bachs Johannes-Passi-
on med Trinitatis Kantoriet 
og skal sammen med Det 
Unge Vokalensemble synge 
Haydn’s Stabat Mater.
Til sommer skal hun igen 
medvirke i CPH Opera 
Festival, denne gang i Don 
Giovanni, og i starten af 
2020 skal hun medvirke i 
Den Jyske Opera’s turnéfore-
stilling.
”Jeg skal synge rollen som 
Konstanze i Mozarts Bort-
førelsen fra Seraillet”, slutter 
Clara Cecilie !omsen.  Q
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