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VELKOMMEN
Det bliver stort i den kommende sæson! Aarhus Symfoniorkester opfører for første gang 
nogensinde Mahlers 8. symfoni – ”Sinfonie der Tausend” 3. og 4. maj 2013. Legendariske 
Leif Segerstam står i spidsen for otte solister, og hvad der må betegnes som ”alle gode 
kræfter” i det midtjyske musikliv, når Aarhus Symfoniorkester i samarbejde med Randers 
Kammerorkester, Prinsens Musikkorps, Den Jyske Operas Kor, sangere fra fire kirkekor i 
Aarhus, Herning Kirkes Drengekor, Thisted Kirkes Drenge- og Mandskor og Sct. Clemens 
Drengekor fra Aarhus opfører dette skelsættende og imponerende mesterværk. Orkestrets 
perspektivrige regionale samarbejde bliver forhåbentligt et blandt mange skridt på vej 
mod, at Aarhus bliver Europæisk Kulturhovedstad i 2017.
 
Men denne begivenhed er blot én blandt mange i den kommende sæson. Hver uge året 
rundt byder Aarhus Symfoniorkester på nye store musikoplevelser. I år udvider vi paletten 
med mere fransk, spansk og amerikansk musik samt en perlerække af dirigenter og 
solister, som ikke tidligere har optrådt i Aarhus. Der er nok at vælge imellem og al mulig 
grund til at tegne abonnement eller købe partoutkort. Fra og med i år får du større rabat, 
jo flere koncerter du køber. Du skal fortsat købe fire koncerter for at blive abonnent, men 
køber du syv koncerter eller flere, får du større rabat . Den ultimative besparelse får du ved 
køb af partoutkort, som også giver dig mulighed for at vælge fast plads hele sæsonen.
 
Velkommen til store oplevelser fra intime kammerkoncerter, over ballet og opera, til 
familiekoncerter, populærkoncerter og symfonikoncerter med Aarhus Symfoniorkester.  

Palle Kjeldgaard
Musikchef
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G r a t i s  f a m i l i e k o n c e r t  

 lørdag 2. juni 2012 kl. 12.00 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Henrik Goldschmidt, obo
Anders  Singh, harmonika

Singh og goldSchmidt
anders singh Vesterdahl og henrik Goldschmidt 
er et yderst interessant musikalsk bekendtskab. 
De blander europæisk, arabisk og jødisk musik 
på en medrivende og underholdende måde, 
som går lige i hjertet af både børn og voksne.
henrik spiller obo og synger, anders spiller 
harmonika, og de er begge blandt de bedste på 
deres instrument. De har masser af erfaring i at 
spille musik både for og med børn, blandt 
andet ved talrige skole- og familiekoncerter. i 
2011 startede de musikskolen ”singh & 
Goldschmidts akademi for mellemøstlig 
musik”, hvor de har oprettet et børnekor og for-
venter at udvide med instrumenter.

singh og Goldschmidt spiller og fortæller med 
sprudlende glæde og humor, og de formår at 
forene folk og forskellige genrer gennem 
musikken.

G r a t i s  s o m m e r k o n c e r t  

 onsdag 6. juni 2012 kl. 19.30 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

i samarbejde med Det Jyske musikkonservatorium 
Jukka Iisakkila, dirigent 
Chiao-Hui Hwang, cello 

Delius to stykker for lille orkester: 
on hearing the first cuckoo in spring;  
summer night on the river
Dvorák koncert for cello og orkester, opus 104
Sibelius karelia suite, opus 11

hwang vandt
Ved Det Jyske musikkonservatoriums konkur-
rence i februar 2012 var vinderen på forhånd 
lovet at være solist ved denne sommerkoncert. 
26 unge talenter stillede op til musikalsk dyst, 
og vinderen blev tilmed en af aarhus symfoni-
orkesters egne musikere, nemlig den yderst 
talentfulde, unge taiwanesisk-fødte chiao-hui 
hwang. som 25-årig vandt hun i 2008 en stil-
ling i aarhus symfoniorkesters cellogruppe. 
chiao-hui hwang flyttede som 4-årig fra 
taiwan sammen med sine forældre til Graz i 
Østrig, hvor hun som 6-årig begyndte at tage 
celloundervisning. nu er hun studerende i 
solistklassen ved Det Jyske musikkonserva-
torium, hvor henrik Brendstrup er professor. 
chiao-hui har valgt at fortolke Dvoráks cello-
koncert ved sin første solooptræden med 
aarhus symfoniorkester. Dirigent ved denne 
lejlighed er et helt nyt bekendtskab, nemlig den 
unge finske dirigent Jukka iisakkila. han er 
uddannet ved kungliga musikhögskolan i 
stockholm efter studier hos aarhus symfoni-
orkesters tidligere chefdirigent finske Jorma 
Panula, ligesom iisakkila har studeret hos 
notabiliteter som esa-Pekka salonen og  
alan Gilbert.

G r a t i s  s o m m e r k o n c e r t  

 lørdag 9. juni 2012 kl. 12.00 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

i samarbejde med  Det kongelige Danske 
musikkonservatorium og Det Jyske 
musikkonservatorium

Frederik Støvring Olsen, dirigent 
Loussine Azizian, violin 

Hans Abrahamsen nacht und trompeten
Korngold Violinkoncert
Tjajkovskij romeo og Julie, fantasiouverture

dirigent på vej og 
Korngold
frederik støvring olsen, uddannet trompetist
fra Det kongelige Danske musikkonservato-
rium (DkDm) i 2007, blev i 2009 optaget samme 
sted i dirigentklassen. solist er den unge 
armensk-fødte loussine azizian (født i 1986). 
loussine begyndte at spille violin, da hun som 
7-årig flyttede til Danmark. i juni 2010 udgik 
hun som kandidat fra DkDm, men fortsætter nu 
sine studier i solistklassen. loussine azizian 
fortolker her korngolds romantisk-klingende 
violinkoncert. korngolds gudfader var ingen 
ringere end Gustav mahler, han var vidunder-
barn i Wien i 1910’erne og 1920’erne, men måtte 
som jøde flygte til usa under nazismen. i 
hollywood blev han en af filmmusikkens store 
komponister. med soloværker som cello- og 
violinkoncerten håbede korngold imidlertid at 
vende tilbage til koncertsalen. men i det krigs-
hærgede europa fandt man musikken altmo-
disch, og først i vor tid er korngolds musik 
begyndt at dukke op i koncertsalene igen.
De tre gratis sommerkoncerter varer
ca. en time og er uden pause
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SommerKoncerter i SymfoniSK Sal



s o m m e r k o n c e r t   

 torsdag 14. juni 2012 kl. 19.30 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Krzysztof Urbanski, dirigent
Akiko Suwanai, violin

Ravel Pavane for en afdød prinsesse
Szymanowski  Violinkoncert nr. 2, opus 61
Dvorák symfoni nr. 7, opus 70, d-mol

 

Sommer med SzymanowSKi
Polske krzysztof urbanski indtog i 2011 som 
blot 28-årig posten som chefdirigent ved et af 
usas førende orkestre, indianapolis symphony 
orchestra, og samtidig tiltrådte han som adjun-
geret professor ved universitetets musikinstitut 
samme sted. han er den yngste i en sådan stil-
ling nogensinde i usa. heldigvis havde aarhus 
symfoniorkester allerede forinden etableret et 
godt forhold til det unge talent, som også stadig 
bærer titlen som chefdirigent for trondheim 
symfonikerne. Den travle urbanski er derfor 
tilbage i aarhus to gange i sæson 2012-13. Den 
talentfulde japansk-fødte akiko suwanai er til 
gengæld på sit første besøg i aarhus og fortol-
ker den polske komponist szymanowskis 
anden violinkoncert. szymanowski, der des-
værre ikke så ofte er opført herhjemme, kom-
ponerer i den ekspressive stil med indfølende 
melodier, og hans storladne orkesterklang vil 
med sikkerhed overraske mange positivt. 
suwanai vandt som den yngste nogensinde 
tjajkovskij violinkonkurrencen i 1990. oplev i 
tilgift ravels smukke ”Pavane for en afdød 
prinsesse”, en højtidelig hyldest til det spanske, 
som ravel elskede - og tjekkiske Dvoráks 
friske 7. symfoni. koncerten varer ca. to timer 
inkl. pause.
Ved koncerten uddeles sydbanks nationale 
pris, modtagerens navn følger i pressen. 

f e s t i V a l k o n c e r t 

 søndag 12. august 2012 kl. 12.00 
 skanDerBorG BØGescenen 

Frans Rasmussen, dirigent
Branko Djordjevic, accordeon

SmuKt SymfoniSK 
på SmuK feSt
igen i år forsøder aarhus symfoniorkester det 
morgenvågne og feststemte publikums søndag 
i bøgeskoven - og mon ikke der sendes røde 
roser rundt på pladsen og serveres champagne 
i sensommerskoven som traditionen byder? 
Billetsalg www.smukfest.dk
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f e s t u G e  c l a s s i c  

 lørdag 1. september 2012 kl. 19.30  
 søndag 2. september kl. 16.00 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Giordano Bellincampi, dirigent 
Joseph Calleja, tenor 
Ulla Miilmann, fløjte 
Lena Kildahl Larsen, fløjte
Valdemar Lønsted, konferencier
Den Jyske operas kor
aarhus symfoniorkester 

Berlioz Benvenuto cellini, ouverture
Ibert fløjtekoncert
Verdi luisa miller, “o fede negar potessi” 
Mascagni cavalleria rusticana, intermezzo
Mascagni cavalleria rusticana, “addio alla madre” 
Giuseppe Pietri maristella, “io conosco un giardino”
Wagner lohengrin, forspil til 3. akt samt Brudekor 
Gounod romeo og Julie, ”ah leve toi soleil”
Gade elverskud, morgensang 
Joachim Andersen allegro militaire, opus 48, e-dur    
Respighi roms fontæner 
Puccini tosca, “recondita armonia”
Puccini tosca, ”e lucevan le stelle”
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feStuge claSSic 2012
Den verdenskendte tenor Joseph calleja har en stor fanskare i Danmark, ikke mindst fordi han ved 
tidligere lejligheder har optrådt med aarhus symfoniorkester ved festuge classic-koncerterne.  
men sædvanligvis fejrer han triumfer på operascenerne i new york, london, milano og Wien. 
”en fantastisk kerne i tonen, en kultiveret lysende stemme med smæld uden vold, fornemt projiceret 
sang og en strålende udtyndingsformåen uden tab af intensitet. alt formidlet med glæde og generø-
sitet. sådan!”  således skrev aarhus stiftstidende i august 2009 efter callejas optræden i symfonisk 
sal. festuge classic-koncerterne byder som altid også på en instrumentalsolist, denne gang danske 
ulla miilmann, der i 1994 i en uhørt ung alder vandt stillingen som solofløjtenist i Dr symfoni-
orkestret. her er hun solist i franskmanden Jacques iberts virtuose fløjtekoncert. iberts farverige uni-
vers er knap så kendt herhjemme som i frankrig, og det er en skam, for hans musik er både varm, vel-
klingende og vittig. Det er ulla miilmanns første besøg som solist hos aarhus symfoniorkester, men 
for mange blandt publikum vil hun nok virke bekendt, idet hun er kendt fra tv. hendes fornemme fløj-
tespil har kunnet opleves i bl.a. programmet ”mestermøder” på Dr2, og senest i 2011 delte hun ud af 
sine erfaringer som eneste musiker og kvinde i dommerpanelet i Drs program ”maestro”. oplev også 
Den Jyske operas kor samt yderligere en instrumentalsolist, idet aarhus symfoniorkesters solofløj-
tenist lena kildahl larsen optræder i samspil med ulla miilmann i en dobbelt fløjtekoncert af 
Joachim andersen. Giordano Bellincampi, der desuden medbringer Den Jyske operas kor, samler de 
musikalske tråde.

forhøjet billetpris. abonnenter hos aarhus symfoniorkester får rabat på kr. 75,- frem til 31. aug. i tilkøb til abon-
nement til denne koncert. tilkøb til abonnement kan kun ske via musikhusets Billetsalg og ikke ved onlinesalg.

”callejas overlegne stemme 
foldede sig fra start flot og 
kraftfuldt ud. hans lysende 
fremtid på de store opera- 
scener er allerede begyndt.” 
Jyllands-Posten, august 2009
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f e s t u G e k o n c e r t  

 torsdag 6. september 2012 kl. 19.30 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

koncerten gentages fredag 7. september 2012  
kl. 19.30, herning kongrescenter

Joshua Weilerstein, dirigent
Stanislav Pronin, violin

Carl Nielsen Pan og syrinx, opus 49
Sjostakovitj Violinkoncert nr. 1
Mozart symfoni nr. 41, c-dur, “Jupiter”, kV 551 

unge Stjerner og 
mozartS jupiterSymfoni
Joshua Weilerstein vandt i 2009 malko konkur-
rencen i københavn som den yngste nogensin-
de, blot 21 år gammel. Det blev starten til en 
imponerende karriere, som allerede har bragt 
ham til en række førende amerikanske orkestre 
og naturligvis også til aarhus symfoniorkester. 
stanislav Pronin er født i moskva, men uddan-
net i odessa, hvorfra så mange stjerneviolini-
ster kommer, deriblandt David oistrakh. 
sjostakovitj komponerede sin første violinkon-
cert i 1947-48 til netop oistrakh, og koncerten 
byder på undertrykte følelser, en dæmonisk 
scherzo, stalin-citatet fra sjostakovitjs 7. symfo-
ni og skæbnemotivet fra Beethovens femte. 
carl nielsen komponerede ”Pan og syrinx” som 
en bryllupsgave til datteren anne marie og 
emil telmányi i 1918, hvor skovguden Pan 
(emil) forvandler nymfen syrinx (anne marie) 
til et siv. mozarts sidste symfoni – komponeret 
på mindre end en måned i 1788 – har med rette 
fået tilnavnet ”Jupiter”, den største planet i sol-
systemet og romernes øverste gud.
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s y m f o n i k o n c e r t e r

 torsdag 27. september 2012 kl. 19.30  
 fredag 28. september 2012 kl. 19.30 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

i samarbejde med randers kammerorkester

Eivind Aadland, dirigent

Mahler symfoni nr. 7, e-mol  

side 8 side 9

mellem liv og død
Gustav mahlers 7. symfoni er musik i bredformat. en fabelagtig rejse fra fortvivlelsens forgård over det 
uudgrundelige mørke og dog til håbets lys. mahlers personlige splittelse betød en evig vekslen mellem 
tilstande af ekstase og dyb depression. Dette finder også udtryk i den rigt facetterede og flertydige 
syvende symfoni - med nattemørke stemninger – den skønne nachtmusik i anden og fjerde sats. for 
også mørket har sin egen skønhed. og mahlers musik rummer det hele. Dirigenten Willem mengelberg, 
som var meget tæt på komponisten, mente om den syvende symfoni, at ”værket er domineret af en tra-
gisk og grundlæggende magt, nemlig døden”. helt op til 1960’erne havde mahlers musik ikke et stort 
publikum, men det imponerende klangunivers, hans nyskabende leg med instrumentation og vekslen 
mellem det mest enkle og det mest komplicerede tiltaler i dag et stadig større publikum. til at forløse 
dette storslåede musikalske univers er indhentet norske eivind aadland, der tidligere har begejstret i 
aarhus med fortolkninger af sjostakovitjs 6. og mahlers 5. symfoni. 
 



s y m f o n i k o n c e r t 

 torsdag 4. oktober 2012 kl. 19.30 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

koncerten gentages fredag 5. oktober 2012  
kl. 19.30, holstebro musikteater

Ariane Matiakh, dirigent 
Anne Gastinel, cello 
Nicholas Angelich, klaver 
 

s y m f o n i k o n c e r t

 torsdag 11. oktober 2012 kl. 19.30 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

christian lindberg, dirigent og basun
lars karlin, basun

Britten four sea interludes fra Peter Grimes
Jan Sandström the echoes of eternity, dobbelt-
koncert for to basuner (dansk førsteopførelse)
Dvorák symfoni nr. 9, e-mol, opus 94, ”fra den 
ny verden”

BrittenS, BaSunerneS  
og BillederneS aften
i 2013 fejres 100-året for Benjamin Brittens 
fødsel verden over, så her holdes en Britten-
forfest. første billede er hele fire illustrationer 
med Brittens sea interludes. De fire ”havmel-
lemspil” fremkalder stemningen fra hans 
opera Peter Grimes, om den tavse og indad-
vendte fisker Peter Grimes, der mistænkes for 
at have dræbt sin læredreng. Den sprudlende 
svenske dirigent og basunlegende christian 
lindberg optræder i aftenens andet musikalske 
billede tillige i rollen som solist. aarhus stifts-
tidende skrev om lindberg efter hans første 
optræden med aarhus symfoniorkester i juni 
2009: ”… som musiker har han meget på hjerte, 
og det formår han på imponerende vis at give 
videre”. i dobbeltkoncerten af Jan sandström 
flankeres lindberg af lars karlin, aarhus sym-
foniorkesters nye svenske solobasunist, så der 
er lagt op til energifyldt musiceren. Det sidste 
musikalske billede er Dvoráks ”amerikanske” 
symfoni, en storslået billedskabende fortæl-
ling fra komponistens tid som indvandret  
konservatorierektor i ”den nye verden.”
 
Late Night Contemporary Concert
efter symfonikoncerten er der koncert med 
Århus sinfonietta, der under ledelse af søren 
k. hansen spiller tre værker af Pelle Gudmund-
sen-holmgreen. komponisten, der fylder 80 i 
år, kommer selv og introducerer værkerne for 
publikum. koncerten er gratis for publikum til 
aftenens symfonikoncert, løssalg: kr. 80,- 
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vive la france! franSK galla
Denne koncert byder på fransk musik, når det er bedst. Begge solister er franske, dirigenten ariane 
matiakh er fransk og ligeså komponisten eric tanguy. komponisten er den eneste af de fire, som tidligere 
har været præsenteret i aarhus, hvor hans ”concertino for obo” i 2010 blev opført af francois leleux med 
stor succes. tanguys værk ”incanto” vil ved denne koncert få sin danske førsteopførelse og samtidigt sin 
opførelse nr. 50, hvilket er ganske imponerende for et værk komponeret i 2002. koncerten byder på en 
perlerække af de mest kendte og elskede franske kompositioner, heriblandt to arrangementer af 
Debussys klavermusik, ”clair de lune” og suite for cello og klaver. ariane matiakh er en af de mest spæn-
dende unge franske dirigenter. hun startede sin karriere i montpellier, hvor hun fortsat hyppigt dirigerer, 
og i disse år debuterer hun på komische oper i Berlin, med WDr i köln og i aften i aarhus. koncerten er 
arrangeret i samarbejde med klassiske Dage i holstebro og Det franske kulturinstitut. 
Ved koncerten torsdag uddeles sydbanks musikpris for femte gang i aarhus.

Debussy forspil til en fauns eftermiddag
Debussy suite for cello og orkester, 
arr. af sally Beamish
Eric Tanguy incanto (Dansk førsteopførelse)
Berlioz romersk karneval
Debussy clair de lune, arr. af andré caplet
Ravel klaverkoncert i D-dur, 
Venstrehånds-koncerten
Dukas troldmandens lærling 
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s y m f o n i k o n c e r t e r  

 torsdag 25. oktober 2012 kl. 19.30 
 fredag 26. oktober 2012 kl. 19.30 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Alondra de la Parra, dirigent 
Pablo Sáinz Villegas, guitar 

Tjajkovskij suite fra tornerose, opus 66a
Rodrigo concierto de aranjuez
Rimskij-Korsakov scheherazade, opus 35 

 

torneroSe og Scheherazade 
- tuSind og en natS forførende SKønhed

Den kongelige Ballet præsenterer 29. og 30. december 2012 tjajkovskijs ballet ”tornerose” i musikhu-
set, naturligvis ledsaget af aarhus symfoniorkester. Ved aftenens koncert kan publikum få en forsmag 
på tjajkovskijs udødelige musik. musikhistoriens mest forførende skønhed scheherazade skulle ikke 
sove i 100 år som tornerose men derimod undgå, at kalif shahryar faldt i søvn under hendes fortæl-
ling. kaliffens første hustru havde været ham utro, og som hævn skulle shahryar hver aften have en ny 
jomfru stillet til rådighed for næste morgen at hugge hovedet af staklen. scheherazade redder livet 
ved at fortælle tusind og en nats eventyr – i rimskij-korsakovs mesterværk symboliserer koncertme-
sterens sødmefyldte violinsolo scheherazade. rodrigos guitarkoncert beskriver det kongelige slot i 
aranjuez - 48 km syd for madrid. her er det engelskhornet – den dybe obo – som har den elskede solo i 
anden sats. spanske Pablo sáinz Villegas har vundet et utal af priser og optrådt med verdens førende 
orkestre blandt andet new york Philharmonic under ledelse af rafael frübeck de Burgos. alondra de 
la Parra er født i new york af mexicanske forældre. hun har dannet sit eget orkester i new york, hvor 
Plácido Domingo har betegnet alondra de la Parra som ”en ekstraordinært begavet” dirigent. 
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aarhuS SymfoniSKe 
orgelfeStival
Danmarks bedste koncertsal, symfonisk sal, 
har naturligvis også landets bedste koncertsals- 
orgel. takket være en fornem donation på 9 mio. 
kr. fra a. P. møller og hustru chastine  
mc-kinney møllers fond til almene formaal 
kunne aarhus symfoniorkester og Det Jyske 
musikkonservatorium 2. december 2010 tage det 
nye klais orgel i brug. Dette vellykkede orgel 
bliver brugt flittigt både af orkestret og konser-
vatoriet, og hvert andet år danner det rammen 
om aarhus symfoniske orgelfestival. festivalen 
byder på symfonisk orgelmusik, solokoncerter, 
familiekoncert med gratis adgang, mesterklasse 
og musikfestivalgudstjeneste. De mange aktivi-
teter finder sted i symfonisk sal, musikhuset 
aarhus, aarhus Domkirke, Vor frue kirke, hel-
ligåndskirken i aarhus og mariager kirke.  to af 
verdens førende organister, michael schönheit 
og thomas trotter fra de vigtigste byer i men-
delssohns liv, leipzig og Birmingham, præsen-
teres i symfonisk sal, ligesom vi får besøg fra 
Giancarlo andrettas hjemby treviso af Giovanni 
feltrin, som optræder i mariager kirke lørdag 
den 10. november.

Å B n i n G s k o n c e r t  

 torsdag 8. november 2012 kl. 19.30 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Giancarlo Andretta, dirigent
Eric Lebrun, orgel

César Franck le chasseur maudit
Joseph Jongen symphonie concertante for 
orgel og symfoniorkester, opus 81
Mendelssohn symfoni nr. 5, opus 107, D-dur, 
“reformation”  

KlaiS-orglet og 
andretta på BeSøg
Den belgiske komponist Joseph Jongens monu-
mentale og romantisk klingende orgelkoncert 
fra 1926 indleder pompøst den anden aarhus 
symfoniske orgelfestival. franske eric lebrun 
er på sit første besøg i symfonisk sal og det 16,4 
tons tunge klais-orgel med de  47 stemmer vil 
dermed blive betjent af en af vor tids store 
organister. eric lebrun er i dag orgelprofessor 
ved conservatoire national de région de saint-
maur des fossés og er selv uddannet ved kon-
servatoriet i Paris. Det er tidligere chefdirigent 
Giancarlo andrettas første genvisit hos sit 
gamle orkester siden fratrædelsen i maj 2012, 
og han fortolker her mendelssohns såkaldte 
”reformationssymfoni”. oplev desuden fransk-
manden francks storslåede symfoniske digt om 
den egenrådige greve, der trodser sin hviledag 
og går på jagt, deraf den smukke indledende 
hornsolo. som følge deraf må han døje med en 
forbandelse resten af sit liv. en formidabel 
fransk-præget aften, der forkæler sanserne 
med de store klange og klais-orglet i front. 

o r G e l r e c i t a l 

 fredag 9. november 2012 kl. 19.30 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Solist Michael Schönheit, tyskland 

tySKe orgelværKer og 
widorS toccata
michael schönheit, en af tysklands førende orga-
nister, kunne i 2011 fejre 25 års jubilæum som 
’Gewandhausorganist’ i leipzig - en af musikkens 
absolutte højborge takket være blandt andet 
Johann sebastian Bach og felix mendelssohn-
Bartholdy. schönheit er en travl herre som efter-
spurgt solist, professor ved konservatoriet i 
nürnberg og kunstnerisk leder af tysklands  
førende orgelfestival i merseburg. Ved denne 
recital præsenterer schönheit tyske komponister 
i koncertens første del med værker af Johann 
sebastian Bach, robert schumann, felix 
mendelssohn-Bartholdy og max reger. efter pau-
sen bliver alle kræfter i orglet sluppet løs i Widors 
5. orgelsymfoni, som slutter med et af orgel- 
musikkens største hits – den virtuose toccata.

G r a t i s  f a m i l i e k o n c e r t 

 lørdag 10. november 2012 kl. 16.00 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Solist Ulrik Spang-Hanssen, Danmark
Sacha World, fortæller 
Prokofiev Peter og ulven, opus 67

peter og ulven med orgel, 
duKKefilm og fortæller
Prokofievs udødelige eventyr om den tapre Peter, 
som fanger ulven langt inde i de russiske skove, 
er en god introduktion til symfoniorkestret. men 
ved denne koncert overtages symfoniorkesterets 
partitur af det store klais koncertorgel og scenen 
af det mobile orgelspillebord, filmlærred og for-
tæller. Professor ved Det Jyske musikkonserva-
torium ulrik spang-hanssen sidder ved tangen-
terne, og han får en bunden opgave, når han skal 
akkompagnere dukkefilmen, som viser historien 
om Peter, anden, fuglen, bedstefaderen og den 
store stygge ulv. sacha World binder det hele 
sammen som forestillingens fortæller.  
Der er gratis adgang til koncerten, som varer  
ca. 50 minutter.  
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o r G e l r e c i t a l  

 søndag 11. november 2012 kl. 14.00 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Solist Thomas Trotter, england 

BeSt of BritiSh
thomas trotter er en legende blandt organister. 
han optræder med verdens førende orkestre, 
er organist ved st. margarets church, 
Westminster abbey i london og har samtidigt 
et helt særligt forhold til Birmingham, hvor han 
siden 1983 har haft titel af ”city organist”.  
i 1840’erne grundlagde mendelssohn en tradi-
tion med orgelkoncerter i Birmingham, som fort-
sat lever i bedste velgående især takket være 
trotters koncerter i town hall. Disse koncerter 
mandage aftener er rene tilløbsstykker, typisk 
med mere end 500 publikummer til koncerterne. 
Birmingham har en af englands bedste koncert-
sale ”symphony hall”, som har akustik skabt af 
artec og et klais orgel - begge dele i lighed 
med symfonisk sal i aarhus. trotter kan således 
føle sig på delvis hjemmebane, når han afslutter 
aarhus symfoniske orgelfestival med edward 
elgars ”Vesper Voluntaries” ved denne koncert, 
som har titlen ”Best of British”.  

program for 
aarhuS SymfoniSKe 
orgelfeStival  
8.-11. novemBer 2012

 torsdag 8. november 2012 

Kl. 19.30 Åbningskoncert, 
symfonisk sal, musikhuset aarhus,
aarhus symfoniorkester · dirigent Giancarlo 
andretta · eric lebrun, orgel 

 fredag 9. november 2012 

Kl. 10.00-14.00 aarhus Domkirke, gratis adgang
mesterkursus eric lebrun, frankrig

Kl. 16.00 koncert, Vor frue kirke aarhus 
solist martin lücker, tyskland

Kl. 19.30 orgelrecital, symfonisk sal, 
musikhuset aarhus
solist michael schönheit, tyskland

Kl. 22.00 koncert, helligåndskirken, aarhus
solist Gunnar idenstam, sverige

 lørdag den 10. november 2012 

Kl. 11.00 koncert, mariager kirke
solist Giovanni feltrin, italien

Kl. 16.00 familiekoncert, symfonisk sal, 
musikhuset aarhus, gratis adgang
Prokofiev Peter og ulven med dukkefilm 
solist ulrik spang-hanssen, Danmark · 
fortæller sacha World 

Kl. 19.30 koncert, aarhus Domkirke
solist Bernhard haas, tyskland

 søndag 11. november 2012 

Kl. 10.00 højmesse, aarhus Domkirke

Kl. 14.00 orgelrecital, symfonisk sal, 
musikhuset aarhus
solist thomas trotter, england
 

priSer til orgelfeStival
Solokoncerter i Symfonisk Sal
9. nov. kl. 19.30 og 11. nov. kl. 14.00: kr. 115,-  

Alle kirkekoncerter 
kr.  100,- ved køb i musikhuset, dog kr. 80,- 
ved indgangen i de pågældende kirker. 

Partoutkort 
kr.  500,- giver adgang til alle koncerter i 
orgelfestivalen, også til åbningskoncerten.

læs mere på:
www.aarhussymfoniskeorgelfestival.dk
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J u l e k o n c e r t e r 

 torsdag 6. december 2012 kl. 19.30 
 fredag 7. december 2012 kl. 19.30 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Morten Schuldt-Jensen, dirigent
Dénise Beck, sopran
Trine Bastrup Møller, alt
Jörg Dürmüller, tenor
Halvor Melien, bas
aarhus universitets kammerkor 

Bach Juleoratorium Del i-iii, BWV 248
 
forhøjet billetpris

symfonikoncert  

 torsdag 13. december 2012 kl. 19.30 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Krzysztof Urbanski, dirigent 
Arto Noras, cello

Dvorák slaviske Danse, opus 46 nr. 1 og nr. 8
Dvorák koncert for cello og orkester, opus 104 
Lutoslawski koncert for orkester 

Koncert for 
orKeSter og cello
Polske krzysztof urbanski, som altid er en 
populær gæst i aarhus, præsenterer ved denne 
koncert musik fra Polen og tjekkiet. 
lutoslawskis koncert for orkester, komponeret i 
1950-54, blev meget hurtigt en verdenssucces 
og en af det tyvende århundredes klassikere 
takket være sit umiddelbart tilgængelige og 
folkloristiske tonesprog. i 1968 gæstede 
lutoslawski aarhus symfoniorkester i forbin-
delse med en såkaldt værkstedskoncert. i orke-
strets 50 års jubilæumsbog fra 1985 står føl-
gende at læse om denne begivenhed: ”med sin 
diplomatiske kritik, formuleret i udsøgte ven-
dinger, og sin afvæbnende autoritet lagde han 
en dæmper på både kapelmester og orkester og 
på hedsporede komponister som karl aage 
rasmussen og ole Buck.” Dvorák komponerede 
sin cellokoncert i slutningen af sit ophold i 
amerika fra 1894-95. Dette mesterværk fortol-
kes af finske arto noras, som i en menneskeal-
der har været en af skandinaviens førende 
kunstnere på sit instrument og en meget efter-
spurgt professor. Blandt noras’ mange dygtige 
elever hører også aarhus symfoniorkesters 
solocellist eugene hye-knudsen. 
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”synger for herren de lifligste salmer, priser med ære den højestes navn.”

et Barn er født
”Jauchzet frohlocket!” således åbner Bach med begejstring og pragt sit oratorium om julens glædes-
budskab med jublende kor og glansfulde trompeter. Bachs uforgængelige juleoratorium er blevet et 
yndet værk at opføre op til jul med Juleevangeliets lykkelige budskab i musikalsk klædedragt. Bachs 
seks sammenhængende kantater var beregnet på at skulle opføres i julen hen over nytår og frem til 
helligtrekonger. med en perlerække af afvekslende arier, dramatiske kor og herlige orkestersoli udviser 
Bach en musikalsk frodighed, der kun kan opmuntre, glæde og stemme sindet til den kommende højtid. 
Bach komponerede fem kantatesamlinger til hele kirkeåret, og det er juleoratoriets tre første kantater, 
der er på programmet ved aarhus symfoniorkesters julekoncerter. På dirigentpodiet står den danske 
morten schuldt-Jensen, der har været korsyngemester for store navne som simon rattle, herbert 
Blomstedt og Vladimir ashkenazy. fra 1999-2006 har morten schuldt-Jensen været korsyngemester 
ved Gewandhaus i leipzig, den legendariske musikby, hvor han grundlagde det ansete Gewandhaus 
kammerkor i 2001. her på sit første besøg hos aarhus symfoniorkester vil morten schuldt-Jensen 
forløse Bachs skønne toner med et internationalt firkløver af sangere og det nystartede aarhus 
universitets kammerkor. 
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s y n G - J u l e n - i n D  

 tirsdag 18. december 2012 kl. 19.00 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Michael Bojesen, dirigent
aarhus Pigekor 
helle høyer, a cappella dirigent 

pigeKor med himmelSK lyd
Ved denne julekoncert kommer vi ikke udenom 
begrebet ”englerøster”, når det talentfulde 
aarhus Pigekor oplader deres smukke vokaler 
og synger julen ind i symfonisk sal. Juletid er 
også traditionernes tid, men denne koncert er 
et nyt tiltag! tidligere har orkestret haft besøg 
af Dr Pigekoret, men aarhus symfoniorkester 
er stolt over i år at kunne præsentere et af 
aarhus’ unge kor, der besidder en fornem 
vokalstandard. aarhus Pigekor vil utvivlsomt 
bortfeje den sidste rest af december-træthed 
hos publikum med elskede julesange og spæn-
dende arrangementer støttet af et veloplagt 
aarhus symfoniorkester. michael Bojesen, san-
gens bannerfører, er tidligere gennem en lang 
årrække chefdirigent for Dr Pigekoret, og 
Bojesen er samtidig kendt for sine dejlige 
melodier for kor og orkester. ildsjælen Bojesen 
stod sågar bag ”sangens år”. aftenens dirigent 
er nu også kendt som en af de tre dommere i 
Drs programserie ”maestro” fra 2011, hvor han 
gav kendisser gode råd om, hvordan man leder 
et orkester. 

n y t Å r s k o n c e r t e r  

 fredag 4. januar 2013 kl. 19.30 
 lørdag 5. januar 2013 kl. 12.00 og 19.30 
 torsdag 10. januar 2013 kl. 19.30 
 fredag 11. januar 2013 kl. 19.30 
 lørdag 12. januar 2013 kl. 12.00 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

koncerten gentages onsdag 9. januar 2013  
kl. 19.30, skanderborg kulturhus

Brazz Brothers 

forhøjet billetpris

Brazz BrotherS - med hjertet i muSiKKen 
en rigtig fest foregår som regel i godt selskab. og i godt selskab det er man helt sikkert med Brazz 
Brothers! salen swinger, musikerne swinger – ingen kan sidde uberørte hen, når Brazz Brothers med 
deres helt særlige musikalitet indtager en koncertsal. sådan var det også i symfonisk sal i 2009, da 
Brazz Brothers for første gang optrådte med aarhus symfoniorkester. aarhus stiftstidende kvitterede i 
anmeldelsen med følgende ord: ”… en varmt underholdende og humørfyldt affære på højt niveau.“ 
Brazz Brothers blev dannet i 1981 af to hold brødre, tre gange førde og to gange talfjord fra den lille ø 
sula ud for norges vestkyst. De fem gennemmusikalske og charmerende nordmænd har med deres 
oprindelige og naturlige tilgang til musikken skabt deres helt eget univers. og publikum bliver formelig 
blæst omkuld af de fem exceptionelle messingspillende Brazz Brothers. uden dirigent, men til  
gengæld med deres energiske slagtøjsspiller i centrum, der betjener al percussion – også hjemmelavet, 
inkl. afrikanske trommer og stålfælge – byder Brazz Brothers på usædvanlige musikalske oplevelser. 
Deres musikalske verdensbillede spænder fra det sjove, velkendte rytmiske til de helt unikke klanglige 
og meditativt fordybende musikalske oplevelser. til nytårskoncerterne i aarhus medbringer de  
festlige nordmænd foruden mere velkendte ting også helt nye numre, der med garanti vil bringe  
nytårshumøret i top. 
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s y m f o n i k o n c e r t 

 torsdag 17. januar 2013 kl. 19.30 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Julian Kuerti, dirigent
Liu Le, gu-zheng (kinesisk citar)

John Adams the chairman Dances, foxtrot for 
orchestra 
Simon Steen-Andersen ouvertures (koncert for 
forstærket gu-zheng, sampler og orkester)
Copland symfoni nr. 3 

side 16

den Store ameriKanSKe Symfoni og formand mao
hvis du tror, du ikke kender aron coplands musik, tager du sandsynligvis fejl. hovedtemaet i fjerde sats 
af den 3. symfoni ”fanfare for the common man” bruges ved indsættelse af den amerikanske præsi-
dent, samt i en række film, og rockstjerner som rolling stones og Bob Dylan har brugt fanfaren som 
indledning på deres shows. coplands 3. symfoni har siden 1946 stået som ”Den store amerikanske sym-
foni, som forener kunstnerisk kvalitet med bred tiltrækningskraft”. canadiske Julian kuerti har været 
assisterende dirigent for James levine i Boston, hvor kuerti har dirigeret flere ”Boston Globe” koncerter 
med stor succes. kuerti bor nu delvist i Berlin, hvor også simon steen-andersen har sin base. steen-
andersen, som underviser i komposition på Det Jyske musikkonservatorium, trådte sine barnesko i 
aarhus, og nu er han ”shooting star” blandt den nye generation af europæiske komponister. Værket 
”ouvertures” blev uropført i shanghai i 2008, og i 2010 modtog det den meget anerkendte pris 
”rostrum” i lissabon for bedste komposition. Der benyttes gu-zheng - kinesisk citar - som soloinstru-
ment og samplede taler af mao i værket. ”the chairman Dances” af John adams er noget så usædvan-
ligt som en foxtrot for orkester, hvor formand mao danser med sin hustru chiang ching.  

side 17



side 16

 

side 16

s y m f o n i k o n c e r t  

 torsdag 21. februar 2013 kl. 19.30 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Alexander Vedernikov, dirigent
Gerhard Oppitz, klaver

Beethoven Prometheus, ouverture
Beethoven koncert for klaver og orkester nr. 5, 
”kejserkoncerten”, es-dur, opus 73
Prokofiev symfoni nr. 5, opus 100

forhøjet billetpris

meStermøde
aftenens koncert bliver et møde mellem den 
klassiske musiks mastodonter. Gerhard oppitz, 
født i 1953 i Bayern, er en af vor tids helt store 
pianister. han fortolker her Beethovens femte, 
sidste og storslåede klaverkoncert med titlen 
”kejserkoncerten”. “Jeg har aldrig tænkt på at 
skrive for omdømmet og æren: hvad jeg har på 
hjerte må ud, og derfor skriver jeg,“ skrev 
Beethoven. Beethoven komponerede koncer-
ten som en moden kunstner – et udadvendt 
værk med symfonisk pondus. Pondus besidder 
også oppitz, der – som den første tysker – 24 år 
gammel i 1977 vandt rubinstein-klaverkon-
kurrencen i tel aviv. siden har oppitz arbejdet 
med de største orkestre og dirigenter verden 
over. efter sit første møde med aarhus 
symfoniorkester kaldte Jyllands-Postens 
anmelder russiske alexander Vedernikov for 
”orkestermagiker”. han fortolker desuden 
Prokofievs femte symfoni, som er et af det forrige 
århundredets store mesterværker. et lyrisk,  
dramatisk og følsomt symfonisk epos, der  
blev banebrydende for vor tids musik. Det  
stalinistiske styre forbød en del af Prokofievs 
musik, men aldrig den 5. symfoni, der besidder 
en naturlig skønhed. 

s y m f o n i k o n c e r t 

 torsdag 28. februar 2013 kl. 19.30 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

i samarbejde med 
Det Jyske musikkonservatorium

Joshua Weilerstein, dirigent
Eriko Takezawa, klaver
Reinhold Friedrich, trompet

Brahms symfoni nr. 3, opus 90, f-dur
Sjostakovitj koncert for klaver nr. 1, opus 35 
med obligat trompet 
Ravel la Valse 

franSK wienervalS  
og BrahmS’ 3.
Brahms mødte i sommeren 1878 Johann strauss 
den yngre, og efter en middag hos valsekongen, 
takkede Brahms ved at skrive de første takter af 
”an der schönen blauen Donau” på værtindens 
serviet efterfulgt af ordene – ”desværre ikke af 
Brahms”. fem år senere – i løbet af en sommer 
i Wiesbaden – komponerede Brahms sin 3. 
symfoni, den korteste, mest inderlige og 
romantiske af Brahms’ fire symfonier, og den 
eneste symfoni som slutter fjerde sats pianissi-
mo. Der er ikke meget pianissimo i fjerde sats 
af sjostakovitjs klaverkoncert nr. 1. her stjæler 
russeren med arme og ben fra både haydn og 
Beethoven i sjostakovitjs typiske groteske og 
ironiske stil. Den obligate trompet har en sær-
deles fremtrædende rolle i koncerten, hvor 
publikum kan opleve Det Jyske musikkonserva-
toriums adjungerede professor reinhold 
friedrich sammen med sin faste pianist eriko 
takezawa. koncerten slutter med udvidet orke-
ster i ravels ”la Valse”, et symfonisk digt  
som ravel komponerede i 1914 under titlen 
”Wien” og efterfølgende virtuost orkestrerede  
i 1919-20. 
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f i n a l e k o n c e r t  

 lørdag 2. marts 2013 kl. 19.30 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus 

Niels Muus, dirigent 

aarhuS international 
piano competition 
Det Jyske musikkonservatorium og aarhus 
symfoniorkester tog i 2011 initiativ til aarhus 
international Piano competition. konkurrencen 
henvender sig til pianister i aldersgrupperne 
11-15 og 16-21 år. første konkurrence vakte stor 
international opmærksomhed, og det er vores 
forhåbning, at aarhus international Piano 
competition vil etablere sig som en af verdens 
betydeligste konkurrencer for unge pianister. 
Præmiesummen er den største i verden for 
denne aldersklasse, og de syv medlemmer af 
juryen borger for konkurrencens kvalitet. Juryen 
består af følgende personer: anne Øland, aarhus 
( formand); Jens elvekjær, københavn; erik 
tawaststjerna, helsinki; klaus kaufmann, 
salzburg; Justas Dvarionas, Vilnius; reiko 
kikuchi, tokyo og Zelma Bodzin, new york. 
Der er gratis adgang til de indledende runder, 
som finder sted i lille sal, musikhuset aarhus, i 
dagene fra søndag 24. februar til lørdag 2. marts 
2013. finalekoncerten præsenterer de fire finali-
ster i den ældste aldersklasse fra 16-21 år, som 
kan vælge første sats af en af følgende klaver-
koncerter: mozarts koncert nr. 20 eller 23, 
Beethovens koncert nr. 3, Grieg, schumann, 
chopins koncert nr. 1 eller 2 eller tjajkovskijs kla-
verkoncert nr. 1. Dirigenten niels muus er selv en 
særdeles begavet pianist uddannet på Det Jyske 
musikkonservatorium, hvorefter han uddannede 
sig som dirigent ved Det kgl. Danske musikkon-
servatorium og med viderestudier ved conser-
vatorio san martino (Bologna), mozarteum 
(salzburg) og ecole normale de musique (Paris).

s y m f o n i k o n c e r t  

 torsdag 7. marts 2013 kl. 19.30 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

koncerten gentages fredag 8. marts kl. 19.30, 
holstebro musikteater samt 8. og 9. april, 
ludwigshafen, tyskland

Eugene Tzigane, dirigent
Jeremy Ovenden, tenor
Lisa Maria Cooper, horn 

 

på danSK og tySK grund
Beethoven formåede i sandhed at revolutionere med sin eroica-symfoni og allerede symfoniens to før-
ste akkorder varslede en ny tidsalder. Verden blev også forvandlet i Brittens ungdom, da nazismen og  
2. verdenskrig gjorde sit indtog i europa. Britten tog til usa, da england gik ind i krigen, og da han kom 
hjem i 1942, meldte han sig som militærnægter. herefter pålagdes Britten ”musikalsk” samfundstjeneste, 
hvor han og vennen, sangeren Peter Pears, drog rundt og gav koncerter for deres landsmænd. serenade 
for horn, tenor og strygere fra 1943 er Brittens ”nat-sangcyklus”, bygget på digte af engelske poeter som 
bl.a. tennyson, Blake og keats. De dystre såvel som de afdæmpede sider af natten afspejles gennem de 
seks satser, hvor solohornets inderligt følsomme og smukke klang lyder i prolog og epilog. toner fra carl 
nielsens ”maskarade” indleder koncerten, der tager orkestret på turné i Jylland, såvel som til tyskland.  

Carl Nielsen ouverture, forspil til 2. akt og 
hanedans fra ”maskarade”
Britten serenade for tenor, horn og strygere, opus 31
Beethoven symfoni nr. 3, opus 55, es-dur, ”eroica”



o rose, thou art sick!
the invisible worm,
that flies in the night
in the howling storm,
has found out thy bed
of crimson joy:
and his dark secret love
Does thy life destroy.

William Blake, fra Songs of Innocence 
and of Experience (1757-1827)

side 19side 18

Schønwandt dirigerer nielSen 
en kær gæstedirigent hos aarhus symfoniorkester, michael schønwandt, er tilbage med den russisk-
fødte, men amerikansk bosiddende pianist olga kern som solist. kern vandt den store Van cliburn kla-
verkonkurrence i 2001, og siden har hendes karriere taget fart. ”Personligt nød jeg hendes lysende og 
stærke, på de dramatiske højdepunkter endda voldsomme, men altid beherskede ansatser”, skrev 
Jyllands-Postens anmelder efter kerns besøg i 2009. Børsen mente, at kern ”havde masser af svævende 
poesi at byde på”. ”musikken skal have sjæl”, har kern selv udtalt. ”Det er ikke bare et spørgsmål om 
perfekt teknik. Gløden og glæden skal være der.” Denne gang fortolker hun Prokofievs første klaverkon-
cert, som komponisten selv uropførte og vakte opsigt med. schønwandt er ikke en hvilken som helst 
nielsen-fortolker, han har indspillet samtlige seks nielsen-symfonier med Dr symfoniorkestret i en 
prisbelønnet cd-udgave. her fortolker han nielsens 3. symfoni med titlen ”espansiva”, om hvilken det 
fortælles, at idéen til det storslåede hovedtema kom, mens komponisten kørte i sporvogn. Derfor måtte 
nielsen notere temaet på sin manchet. oplev desuden abrahamsens orkesterversion af Debussys  
klaversuite “children’s corner”.

s y m f o n i k o n c e r t 

 torsdag 14. marts 2013 kl. 19.30 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Michael Schønwandt, dirigent
Olga Kern, klaver
Lina Johnson, sopran
Simon Duus, baryton 

Claude Debussy children’s corner, arr. af hans abrahamsen
Prokofiev klaverkoncert nr. 1, opus 10, Des-dur
Carl Nielsen symfoni nr. 3, opus 27, ”espansiva”

forhøjet billetpris



P Å s k e k o n c e r t e r  

 torsdag 21. marts 2013 kl. 19.30 
 fredag 22. marts 2013 kl. 19.30 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Eivind Aadland, dirigent
Gisela Stille, sopran
Günther Haumer, baryton
aarhus kammerkor · cantiaros · cæciliakoret · 
Jysk akademisk kor

Brahms ein deutsches requiem, opus 45
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ein deutScheS requiem 
et af musikhistoriens mest elskede vokalværker, Brahms’ ”ein deutsches requiem”, opføres for første 
gang i 9 år i aarhus. Brahms’ rørende smukke dødsmesse blev komponeret under påvirkning af vennen 
schumanns og siden Brahms’ moders død. siden uropførelsen i 1868 har værket stået som et af hans 
mest populære. Brahms valgte selv passager fra Biblen, han fokuserer først og fremmest på de trøsten-
de ord til de efterladte og hylder desuden det evige liv. Det er et værk, der handler om sorg, men især 
om trøst og lys i mørket: “salige er de, som sørger, thi de skal trøstes.” Brahms skrev selv om sit requiem:
 “Jeg medgiver, at jeg gerne udelod tysk og i stedet simpelthen satte menneske.“ Der er således lagt op 
til en gribende og bevægende aften, når den svensk-fødte sopran Gisela stille og den østrigske baryton 
Günther haumer fortolker store ord fra de hellige skrifter. storværket fortolkes med skandinavisk indle-
velse og følelsesfuldhed af norske eivind aadland, der ved tidligere koncerter i symfonisk sal har 
begejstret publikum.  et stort kor bestående af lokale aarhus-kor spiller også en hovedrolle, når dette 
prægtige værk skal opføres med fylde og intensitet. 



symfonikoncert  

 torsdag 4. april 2013 kl. 19.30 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

koncerten gentages fredag 5. april 2013  
kl. 19.30, herning kongrescenter

Andrew Nethsingha, dirigent
Malin Christensson, sopran
Allan Clayton, tenor
Neal Davies, bas
Choir of St. John’s College, cambridge  
Herning Kirkes Drengekor 

Haydn skabelsen 
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„Vollendet ist das grosse Werk.
Der schöpfer sieht’s und freuet sich.
auch unsre freud erhalle laut.
Das herren lob sei unser lied.“ 

adam og eva i paradiSetS have
tre internationale solister bakket op af et stort kor bestående af et af verdens førende drengekor, choir 
of st. John’s college fra cambridge, og det yderst kompetente herning kirkes Drengekor, fortolker 
haydns måske største værk – hans elskede oratorium ”skabelsen”. Værket er en både poetisk, spøge-
fuld og dramatisk beretning om skabelsen i musikalske klæder. i 1790’erne under et ophold i london 
kom haydn i besiddelse af en tekst af den ukendte digter lidley. titlen var ”the creation”, og den bygge-
de på John miltons storværk fra 1667 ”Paradise lost”. hjemme igen i Wien med oversættelse af denne 
tekst og skabelsesberetningen i hånden gik haydn i gang med det store kompositionsarbejde. oratoriet 
blev hurtigt et af hans mest populære værker. symfonisk sal vil danne en passende akustisk ramme om 
dette storværk, der byder på vokale højdepunkter for alle tre solister såvel som udfordringer for det 
store kor. et nyt dirigentbekendtskab, andrew nethsingha, samler de mange musikalske tråde til en 
forløsning af dette storværk og medbringer sit eget fremragende kor fra cambridge. 



s y m f o n i k o n c e r t  

 torsdag 18. april 2013 kl. 19.30 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

koncerten gentages fredag 19. april 2013  
kl. 19.30, esbjerg musikhus

Marc Soustrot, dirigent
Henriette Bonde-Hansen, sopran

Berlioz Béatrice et Bénédict, ouverture
Chausson Poème de l’amour et de la mer, opus 19 
Delius tre franske sange: avant que tu ne t’en 
ailles; le ciel est par-dessus le toit; la lune blanche
Debussy la mer

digte om Kærligheden 
og havet
henriette Bonde-hansen er altid en populær 
gæst i aarhus. Vores danske verdensstjerne var 
i 2011 solist ved festuge classic, og henriette 
Bonde-hansen er sammen med Johan reuter 
hovednavnet på aarhus symfoniorkesters tre 
cd’er med musik af Delius, som udkommer i 
løbet af 2012. Ved denne koncert præsenteres 
tre sange fra den franske Delius-cd sammen 
med chaussons digte om kærligheden og 
havet, hvor en ung mand vandrer ved stranden 
og tænker på sin tabte kærlighed til en smuk 
ung kvinde. Debussys ”la mer” beretter i tre 
symfoniske skitser om ”havet fra daggry til 
middag - bølgernes leg - og samtale mellem 
vinden og havet”. Dirigenten til denne sæsons 
anden franske temakoncert, marc soustrot er 
født i lyon, og en hyppig gæst i skandinavien 
som chefdirigent for malmøs symfoniorkester 
og populær gæst i Dr symfoniorkestret. 
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uno, due - trio con Brio
Vist er pianisten Jens elvekjær lokal, for han er både født og uddannet i aarhus - men det internationa-
le er siden kommet til. elvekjær har været bosiddende i Wien - og han har nu forrygende travlt som 
solist og som en tredjedel af kammerensemblet trio con Brio, der desuden består af de to koreanske 
søstre soo-Jin hong på violin og soo-kyung hong på cello. Ved denne koncert kan man opleve trioen 
sammen i martinus farverige ”lille koncert for klavertrio og strygere” – men ekstraordinært får man i 
tilgift mozarts klaverkoncert nr. 24 med elvekjær som solist. og der er ingen ende på festen - for slutte-
ligt fortolkes Brahms’ elskede dobbeltkoncert af søstrene hong i et forrygende samspil. Jyllands-
Postens anmelder skrev efter trioens sidste optræden med aarhus symfoniorkester i symfonisk sal: 
”Den dansk-koreanske trio con Brio musicerede Beethovens tripel-koncert kammermusikalsk fornemt 
i ét åndedrag, i én fælles tanke og med musikalsk bid og idé.” norske ingar Bergby, der bl.a. dirigerer 
Det norske radioorkester, kork, holder styr på de først tre, så én og to solister og naturligvis også 
orkestret på sit første besøg i aarhus. Bemærk venligst, at koncerterne finder sted onsdag og torsdag 

s y m f o n i k o n c e r t e r 

 onsdag 24. april 2013 kl. 19.30 
 torsdag 25. april 2013 kl. 19.30 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

ingar Bergby, dirigent
trio con Brio, violin, cello og klaver

Martinu concertino for klavertrio og strygere h 232
Mozart klaverkoncert nr. 24, c-mol, kV 491
Brahms Dobbeltkoncert for violin og cello, opus 102, a-mol



s y m f o n i k o n c e r t e r 

 fredag 3. maj 2013 kl. 19.30 
 lørdag 4. maj 2013 kl. 16.00 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Leif Segerstam, dirigent
Nkosazana Dimande, sopran
Ann Petersen, sopran
Elisabeth Meyer, sopran
Elisabeth Jansson, mezzosopran
Agnes Zwierko, mezzosopran
Kristian Benedikt, tenor
Morten Frank Larsen, baryton
Petri Lindroos, bas
randers kammerorkester
Prinsens musikkorps
Den Jyske operas kor
korister fra sct. clemens kirkes kor (aarhus 
Domkirke), Vor frue kirke aarhus, sct. Pauls 
kirke aarhus, helligåndskirken aarhus, thisted 
kirkes Drenge- og mandskor, herning kirkes 
Drengekor, sct. clemens Drengekor, studeren-
de på Det Jyske musikkonservatorium

Mahler symfoni nr. 8, es-dur 

forhøjet billetpris
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mahlerS 8. 
mahlers 8. symfoni med tilnavnet ”sinfonie der tausend” er et af musikhistoriens mest skelsættende og 
monumentale værker. mahler komponerede sit mesterværk i en kompositorisk rus i sommeren 1906. 
egentlig havde mahler skitserne til 7. symfoni med til sin sommerferie i maiernigg i Østrig, men da han 
på første feriedag trådte ind i sin lille komponisthytte, slog den middelalderlige pinsehymne ”Veni crea-
tor spiritus” ned i ham som et lyn. mahler fortalte selv følgende om sit værk til vennen og kritikeren 
richard specht: ”tænk bare, inden for de sidste tre uger har jeg gjort skitsen til en fuldstændig ny sym-
foni færdig, noget der får alle mine andre værker til at ligne indledende stadier. Jeg har aldrig kompone-
ret noget lignende. i indhold og stil er det aldeles forskelligt fra alle mine andre værker, og det er helt 
sikkert det største, jeg nogensinde har komponeret. Jeg har sandsynligvis aldrig arbejdet under en 
sådan tvang; det var en vision som ramte mig som et lyn, og det hele stod straks klart for mig… Denne  
8. symfoni er allerede bemærkelsesværdig ved, at den sætter to digterværker sammen på forskellige 
sprog. Den første del er en latinsk hymne (Veni creator spiritus) og den anden intet mindre end slutsce-
nen i anden del af faust… kan De forestille Dem en symfoni, der bliver sunget hele vejen igennem…”
Værket kræver et kæmpeopbud af medvirkende med otte solister, udvidet symfoniorkester, fjernorke-
ster, orgel, dobbeltkor og drengekor. Ved uropførelsen i münchen 12. september 1910 medvirkede 500 
voksne sangere, 350 drenge, og 171 musikere under ledelse af komponisten selv, hvorfor symfonien fik 
tilnavnet ”sinfonie der tausend”. mahlers 8. symfoni blev opført første gang i Danmark så sent som i 
1972, og symfonien har aldrig været opført uden for københavn, så det bliver et stykke dansk musikhi-
storie, når aarhus symfoniorkester i samarbejde med alle gode kræfter i det midtjyske musikliv præ-
senterer dette mesterværk. i spidsen for de mere end 300 medvirkende står legendariske leif 
segerstam, en af skandinaviens mest efterspurgte og begavede dirigenter.  
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OGSÅ
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De fleste mennesker kan fortælle om mindst én oplevelse, hvor levende 
musik har gjort et helt særligt indtryk på dem. for nogle bliver det startskud-
det til et liv som musiker. for andre bliver det begyndelsen til en livslang 
interesse for musik, som giver tilværelsen en større klangbund. for aarhus 
symfoniorkester er det et stort privilegium at være med til at give børn 
sådanne oplevelser. for vi tror, at klassisk musik kan noget særligt... 
aarhus symfoniorkester spiller for mere end 12.000 børn og unge om året. 
en del af koncerterne er skolekoncerter, hvor symfonisk sal fyldes af 
forventningsfulde børn. andre koncerter finder sted ude på skolerne, 
hvor børnene kan komme helt tæt på musikerne og deres instrumenter. 
familiekoncerterne er en del af orkestrets aktiviteter for børn. og det gode 
er, at de er (også) for forældre…

”El Sistema” og Aarhus Symfoniorkester
Den venezuelanske bevægelse af børne- og ungdomsorkestre, ”el sistema”, 
tæller mere end 400.000 aktive børn og unge. Grundtanken er, at man bruger 
musik til at styrke børns sociale, faglige og menneskelige kompetencer - først 
og fremmest børn fra dårligt stillede familier. Bevægelsen er blevet verdens-
berømt, og nu er den kommet til Danmark – med aarhus symfoniorkester 
som aktiv samarbejdspartner. Da aarhus symfoniorkesters B&u medarbej-
der i februar 2012 besøgte Venezuela, blev han bjergtaget af børnenes begej-
string og spilleglæde. stort indtryk gjorde også en opførelse af mahlers 8. 
symfoni, hvor el sistemas bedste orkester spillede side om side med los 
angeles Philharmonic under Gustavo Dudamels ledelse. Dudamel, som nu er 
verdensberømt dirigent, er selv barn af el sistema, og aarhus symfoniorke-
sters udsendte havde fornøjelsen af at hilse på både ham og el sistemas 
grundlægger, Jose antonio abreu. Det bliver spændende at følge bevægelsen 
i Danmark og se, hvad fremtiden bringer.

KlaSSiSK muSiK er for Børn
OGSÅ

KlaSSiSK muSiK er for Børn
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familiekoncert Visual classics

 lørdag 3. november 2012 kl. 12.00 
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Jacob Nielsen, programvært, animation og klaver
Jesper Juul, dirigent

en KoncertoplevelSe i 
flere dimenSioner
for første gang tilbyder aarhus symfoniorke-
ster i samarbejde med pianisten, konferen-
cieren og multimediekunstneren, Jacob niel-
sen, en meget anderledes koncertform. over 
orkestret svæver et stort lærred, og her vil der 
både blive projiceret live video nærbilleder af 
orkestret og ikke mindst usædvanlige akkom-
pagnerende animationsfilm, der fører publi-
kum ved hånden og går helt tæt på bl.a. mus-
sorgskijs og mozarts fascinerende og farverige 
musikalske universer.

Visual classics er betegnelsen på dette 
koncept, som Jacob nielsen har udviklet og 
forfinet gennem 10 år - ikke mindst i sit eget 
musikalske/visuelle laboratorium, “Jacob niel-
sen salon”, der gennem en årrække dannede 
rammen for utraditionelle huskoncerter. en 
koncertform, der har bragt Jacob nielsen rundt 
på et væld af turnéer på landets skoler med 
sin “salon for de små”, er nu flyttet til symfo-
niske rammer.

f a m i l i e J u l e k o n c e r t 

 lørdag 1. december 2012 kl. 15.00 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Peter Ettrup Larsen, dirigent
Børnekor fra Aarhus-skoler
Dansere fra Ballet Akademiet

jul i aarhuS 
efter sidste års usædvanligt flotte uropførelse 
af ”Jul i aarhus” gentager vi succesen! ”Jul i 
aarhus” er et koncertdrama, hvor kor, orkester, 
drama og dans går op i en højere enhed. De 
drilske nisser har stjålet julen fra kisten i Den 
Gamle By, hvor den opbevares uden for sæso-
nen, og kun hvis julestemningen kommer helt i 
top, er der håb om at få julen tilbage… Dramaet 
flettes sammen af korsange, fællessange, dans, 
historier og symfonisk musik. en oplevelse for 
hele familien. På podiet står Peter ettrup 
larsen, som ikke blot er dirigent, men også for-
fatter til dramaet og komponist til store dele af 
musikken. Den øvrige musik består af uddrag 
fra tjajkovskijs ”nøddeknækkeren” samt sange 
som ”Peters Jul”, ”Juletræet med sin pynt” og 
andre kendte juletoner. Der er lagt op til en flot 
og festlig forestilling, når det bliver ”Jul i 
aarhus” – igen!

f a m i l i e k o n c e r t e r 

 lørdag 16. marts 2013 kl. 10.00 
 lørdag 16. marts 2013 kl. 12.00 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Sigurd Barrett, solist og konferencier
Michael Bojesen, dirigent

verden rundt med Sigurd
sigurd Barrett er tilbage med et forrygende sym-
fonisk show! med sine mange sange, originale 
ideer og eventyrlige energi har han bjergtaget 
børn i mere end et årti. siden han rullede over 
skærmen med sigurds Bjørnetime har han ved-
holdende beriget dansk børnekultur med 
”sigurd og symfoniorkestret”, ”sigurd og Big 
Bandet”, ”sange fra sigurdsgade” og meget, 
meget mere. senest har han udgivet ”sigurds 
Verdens atlas” med 24 helt nye sange om ver-
dens lande. sammen med symfoniorkestret vil 
han tage børn og voksne med på en eventyrlig 
rejse verden rundt, fuld af musikalitet og spas. 
han går ingen steder uden sin faste følgesvend, 
Bjørnen Bjørn, og han giver med sikkerhed flere 
af sine store hits, som vi kender fra tv. 
musikhuset vil denne dag myldre med musikal-
ske aktiviteter, for aarhus musikskole holder 
deres årlige festival med workshops, instru-
mentprøvning og masser af koncerter, og restau-
rant johan r. byder på brunch for hele familien.

familiekoncert Visual classics

 lørdag 3. november 2012 kl. 12.00
  symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Jacob Nielsen,
Jesper Juul, 

en KoncertoplevelSe i 
flere dimenSioner

Fredags-familie-rabat
mod forevisning af en billet til en hvilken som 
helst af familiekoncerterne (Visual classics, 
sigurds koncerter, familiejulekoncert eller 
syng-Julen-ind-koncerten) kan man i musik-
husets Billetsalg købe en eller flere af fredags-
koncerterne med 4plus abonnementsrabatten.



k a m m e r k o n c e r t 

 søndag 23. sept. 2012 kl. 15.00 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Brahms horntrio, opus 40, es-dur
Poul Ruders horntrio
Györgi Ligeti horntrio, ”hommage à 
Brahms”

medvirkende:
Lisa Maria Cooper, horn
Georgy Valtchev, violin
Lora Valtchev, klaver

k a m m e r k o n c e r t 

 søndag 4. nov. 2012 kl. 15.00 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus  

Glazunov strygekvartet nr. 7, c-dur, 
opus 107
Prokofiev strygekvartet nr. 1, h-mol, 
opus 50
Grieg strygekvartet, g-mol, opus 27
Astor Piazzolla libertango arr. for 
strygekvartet

medvirkende:
Thea Clemson Andersen, violin
Andrea Rohr, violin
Emile Cantor, bratsch
Fang-Yu Liang, cello 

k a m m e r k o n c e r t

 søndag 3. feb. 2013 kl. 15.00 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus   

Beethoven trio, opus 11
Gudmundsen-Holmgreen 
spejlstykker
Brahms trio, opus 114, a-mol

medvirkende:
Kristian Flagstad, klarinet
Brian Friisholm, cello
Søren Rastogi, klaver

k a m m e r k o n c e r t

 søndag  21. april  2013 kl. 15.00 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus   

Lou Harrison concerto, trio for fløjte 
og slagtøj
Jacob ter Veldhuis ”Goldrush”, duo
for slagtøj
Niels Eje ”fairies and tales”, trio for
fløjte og slagtøj
Jacob ter Veldhuis ”Jungle heart”,
trio for fløjte og slagtøj
Claude Gervaise, arr. Lars Karlin
tre renæssance danse
J.S. Bach, arr. Lars Karlin
Brandenburgkoncert nr. 3, G-dur,
BWV 1048
Anders Koppel uropførelse for solo-
tuba, bestilt af mattias Johansson
Christer Danielsson lille suite for 
fire messsingblæsere
 
medvirkende:
Lena Kildahl Larsen, fløjte
Anders Lynghøj, slagtøj
Casper Facius, slagtøj
Lars Karlin, basun
Rolf Sandmark, basun
Jens Vind, basbasun
Mattias Johansson, tuba og cimbasso

k a m m e r k o n c e r t e r  2 0 1 2 - 2 0 1 3

side 27

sæsonens fire kammerkoncerter finder alle sted i symfonisk sal. 
koncerterne kan indgå i abonnement eller som tillæg til abonnement og har
unummererede pladser. Bemærk også, at der i år udbydes en kammerkon-
certpakke med alle fire koncerter til en samlet rabatpris til abonnenter og
partoutkunder. Der er udelukkende gulvpladser i salg ved disse koncerter.
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B a r o Q u e a r o s

 søndag 18. november 2012 kl. 19.30 
 symfonisk sal · musikhuset aarhus 

Pris 115,- i løssalg og online, ikke i abonnement.

Sprudlende BaroK med oBoiSten 
alfredo Bernardini og BaroquearoS 
alfredo Bernardini hører til blandt verdens førende barokoboister. han spil-
ler jævnligt med ensembler som le concert Des nations, la Petite bande, 
freiburger Barockorchester, the english concert, Bach collegium Japan og 
amsterdam baroque orchestra. Bernardini er medstifter af ensemble Zefiro, 
og han kan høres på et utal af cd-indspilninger. koncertprogrammet indehol-
der musik af händel, albinoni, Vivaldi, Zelenka, Piatti og telemann.



Violin I 
ian van rensburg
Georgy Valtchev
Johanna tolvanen
torben mikkelsen 
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thea clemson andersen 
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Per folke 
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christian Jørgensen

Fløjte 
lena kildahl larsen 
toril Vik
Judith Wehrle

Obo  
oliver nordahl
malene Bjerg Poulsen
merete hoffmann 

Klarinet 
mathias kjøller, orlov
Vibeke kærsgaard lembcke 
kristian flagstad

Fagot  
eric Beselin
svend rump 
mogens svane

Horn
flemming aksnes
lisa maria cooper
carsten adrian 
Jari kamsula
klaus Gottlieb 

Trompet 
martin schuster
anders larsen
kim hansen 

Basun
lars karlin
rolf sandmark

Basbasun
Jens Vind

Tuba
mattias Johansson

Pauke 
Jes Jensen

Slagtøj 
anders lynghøj
ole espensen

Administration/teknik
Palle kjeldgaard, musikchef
niels Bastrup, børne- og 
ungdomsmedarbejder
Birgitte Birthin, assistent
mariann sejer nielsen, 
informationschef
Bruno Pedersen, administrator
lone rønn engelbredt, 
produktionsleder
Berit haüser, arkivar
Bo Bach lardon, regissør 
rené nielsen, regissør
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Den Jyske Opera og Musikhuset Aarhus præsenterer en ny klassisk serie med gode 
rabatmuligheder. Køb billet til mindst tre af seriens forestillinger og få 75 kr. i rabat pr. billet*

billetsalg 89404040 • musikhusetaarhus.dk • billetlugen.dk

Tristan og Isolde
Wagners stærke opera om den skæbnesvangre kærlighed mellem 
Tristan og Isolde opføres i august af Den Jyske Opera i Mikael  
Melbyes iscenesættelse.
Tristan og Isolde synges af Torsten Kerl og Ann Petersen, som 
dannede par i den Reumertbelønnede Die tote Stadt (’10). Desuden 
medvirker Petri Lindroos, Morten Frank Larsen, Elena Batoukova-
Kerl og David Danholt m.fl. Den Jyske Operas Kor og Aarhus Sym-
foniorkester.
Dirigent: Giordano Bellincampi
Arrangør: Den Jyske Opera

 19.-29. aug. 2012 i Store Sal 

Flagermusen
Komisk operette i tre akter af valsekongen 
Johann Strauss i en spektakulær opsæt-
ning af Anhaltisches Theater Dessau med 
solister, kor, orkester og dansere.
Arrangør: Musikhuset Aarhus

 20. feb. 2013 kl. 19.30 i Store Sal 

Tornerose
Klassisk eventyrballet for hele familien 
med Den Kgl. Ballet. 
Med Aarhus Symfoniorkester.
”Tindrende flot tåspidsdans” 
 (★★★★★ Berlingske)
Arrangør: Musikhuset Aarhus

 29. dec. kl. 17 og 30. dec. 2012 
 kl. 13 i Store Sal 

Onegin
Eifman Balletten gæstede første gang Danmark i 2009 med Anna Karenina. 
Nu vender det moderne russiske kompagni tilbage med en anmelderrost 
balletfortolkning af Pushkins Eugen Onegin.
Arrangør: Musikhuset Aarhus

 5. okt. 2012 kl. 19.30 i Store Sal 

Tosca
Puccinis mesterværk Tosca er et intenst 
drama med lidenskabelig og farverig 
musik. Giordano Bellincampi tager med 
Tosca afsked som operachef for Den Jyske 
Opera efter 8 år.
Ingela Brimberg / Victoria Nava ∙ Misha 
Didyk / Rafael Rojas ∙ Robert Hyman / 
Jørn Pedersen. Den Jyske Operas Kor og 
Aarhus Symfoniorkester.
Dirigent: Giordano Bellincampi
Instruktør: Elisabeth Linton
Arrangør: Den Jyske Opera

 1.-9. feb. 2013 i Store Sal 

Figaros bryllup
Smuk og klassisk forestilling, hvor der 
i Jan Maagaards elegante iscenesæt-
telse bliver rig lejlighed til at nyde da 
Pontes skønne komedie og Mozarts 
geniale musik.
Daniel Hällström / Gianpiero Ruggeri ∙ 
Elsebeth Dreisig / Kari Postma ∙ Ditte 
Højgaard Andersen / Vibeke Kristensen 
∙ Andrea Patucelli / Jørn Pedersen m.fl.
(★★★★★ Berlingske)
Den Jyske Operas Kor og Aarhus 
Symfoniorkester
Dirigent: Per-Otto Johansson
Arrangør: Den Jyske Opera

 16.-24. nov. 2012 i Store Sal 

Den Kgl. Ballet
Nationalballetten på gæstevisit med 
et hårrejsende, seværdigt og ekvi-
libristisk blandet program. Oplev den 
uhyggelige Enetime, den virtuose Pas 
de Quatre, den smukke Tjajkovskij  
pas de deux og et ganske nyt, moder-
ne værk af franske Patrick Delcroix. 
Arrangør: Musikhuset Aarhus

 13. jan. 2013 kl. 20 i Store Sal 

Orchestra dell’Acca- 
demia Nazionale di
Santa Cecilia Roma
Dirigent: Sir Antonio Pappano
Solist: Anna Larsson, alt
Værker af Puccini, Wagner 
og Rachmaninoff.
Arrangør: Musikhuset Aarhus

 8. feb. 2013 kl. 19.30 
 i Symfonisk Sal 

Ekaterina Frolova 
& Vesselin Stanev
Schubert, Schumann, Ravel og Szy- 
manowski er på programmet ved 
denne eksklusive kammerkoncert med 
det russiske stortalent Ekaterina Fro-
lova på violin og den berømte russiske 
pianist Vesselin Stanev.
Arrangør: Musikhuset Aarhus

 13. sept. 2012 kl. 19.30 
 i Lille Sal 

*Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatformer. Tilbuddet gælder frem til og med 31. august 2012. Herefter henvises til rabatformen 2plus.  
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Flere klassiske 
arrangementer: 

Anna Gourari 
Solo klaverkoncert med værker af 
Skrjabin og Chopin
7. oktober 2012 kl. 16 i Lille Sal

Farinelli af Figaros 
“Musikalsk standup af høj klasse”
(★★★★★ Dagbladet Holstebro/
Struer)
18. januar 2013 kl. 19.30 i Lille Sal

Køb senest 
31. august og få

75 kr. i rabat
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s Å D a n  B e s t i l l e r  D u  a B o n n e m e n t

Abonnement
Bliv abonnent på de store musikoplevelser, vælg en god plads i salen og 
spar penge! køb billet til blot minimum fire koncerter samtidig – så udlø-
ses abonnementsrabatten 4plus. Der kan frit vælges mellem symfoni-, 
kammer- og familiekoncerter. abonnement kan oprettes og suppleres 
løbende igennem sæsonen. Ønsker man at supplere sit abonnement skal 
man henvende sig i billetsalget. Ved køb af min. syv forskellige abonne-
mentskoncerter udløses mængderabat/7plus abonnementet. Bemærk 
koncerterne skal købes samlet for at opnå rabatten. man kan dog efter-
følgende købe flere koncerter og opnå mængderabat, hvis man allere-
de har købt min. syv koncerter. 

Gentegning af partoutkort, bestilling af nye partoutkort og abonnemen-
ter kan ske fra 25. april 2012, dette gælder også online på www.aarhus-
symfoni.dk, www.billetlugen.dk  og www.musikhusetaarhus.dk. Vi til-
stræber, at nye partoutkortkunder får den samme plads hele sæsonen. 
Vælger man at møde op i billetsalget på abonnementsåbningsdagen,  
må man påregne en vis ventetid. abonnementskuponer bedes udfyldt på 
forhånd. man kan ikke bestille over telefonen. sommerkoncerten 14. juni 
2012 kan købes i løssalg (også online) fra 25. april. koncerten kan også 
købes via bestillingskuponen som tilkøb til abonnement. koncerter, der 
er i tilkøb til abonnement, kan købes ved henvendelse til billetsalget og 
ikke online. 

Partoutkort og Fredagspartoutkort
køb af partoutkort (P) udløser billet til de koncerter, der er markeret med P 
på bestillingskuponen. fredagspartoutkort (fP) udløser billet til koncerter, 
der er markeret med fP på bestillingskuponen. Ønsker man som partout-
kortholder at tilkøbe flere billetter til nogle af koncerterne, udløses abon-
nementsrabatten. Partoutkortkunder, der vil beholde deres nuværende 
plads, bedes genbestille senest 6. maj 2012. Pensionister (folkepension) får 
rabat ved køb af partoutkort. Bemærk venligst at Partoutkort er personlige. 

Rabatter og grupperabat
Der gives rabat til studerende og unge under 25 år. i øvrigt henvises til 
mængderabat til abonnenter, der køber min. fire eller min. syv koncerter 
(se ovenfor). Ved køb af mindst 25 billetter til en koncert gives 25 % rabat 
af løssalgsprisen. kørestolsbrugere får ved køb af en billet en ledsager  
gratis med. Vi anbefaler, at gangbesværede køber pladser på gulvet.

Last minute for studerende

studerende kan fra to timer før koncerten købe en billet til kr. 60,-, hvis der 
ikke er udsolgt. Dette gælder både torsdags- og fredagskoncerter, dog ikke 
til koncerter med forhøjede billetpriser, her er prisen kr. 75,-. Dette tilbud 
gælder dog ikke 3. og 4. maj 2013. Gyldigt studiekort skal forevises.

”Fredags-familie-rabat”
mod forevisning af en billet til en hvilken som helst af familiekoncerterne
(Visual classics, sigurds koncerter, familiejulekoncert eller syng-Julen- 
ind-koncerten) kan man i musikhusets Billetsalg købe en eller flere af  
fredagskoncerterne med 4plus abonnementsrabatten. 

Bestilling og betaling af abonnement
1) udfyld bestillingskuponen med frit valg af mindst fire koncerter, pris- 
gruppe og antal billetter. husk at kontrollere datoen, hvor der er to mulige  
koncerter. Ved evt. udsolgte koncerter kan man markere, om alternativ  
dato/klokkeslæt ønskes ved at skrive alt ud for den alternative koncertdato/
alternativt klokkeslæt.
2) udregn beløbet. Priserne er anført på side 31. udfyld kuponen med navn, 
adresse og telefonnummer og gerne e-mail-adresse. husk at opgive dankort- 
eller kreditkortnummer. når billetsalget har fuldført ekspeditionen, hæves det 
korrekte beløb på kortet. kontroller venligst, om der er forskellige priser til de 
valgte koncerter.
3) send eller aflever kuponen til musikhusets Billetsalg, thomas Jensens allé, 
8000  aarhus c. Bestilte billetter sendes med posten. Bestillingerne ekspederes 
i den rækkefølge, de modtages. abonnementsbestillinger er bindende, og købte 
billetter refunderes ikke. alle henvendelser vedrørende billetter, abonnements- 
og partoutkortbestillinger rettes til musikhusets Billetsalg (telefon 89 40 40 40), 
alle dage kl. 11-18, undtaget arrangementsdage, hvor der er åbent kl. 11-21.

Løssalg
På www.aarhussymfoni.dk kan løssalgsbilletter bestilles i ro og mag  
hjemmefra. Der er mulighed for print-selv billetter eller for at få billet- 
terne tilsendt mod betaling af gebyr. løssalget begynder 7. maj 2012. 

Parkering og Parkeringskort
Parkeringskort til scandinavian congress centers p-anlæg kan købes for kr. 
45 i forbindelse med køb af billet. køb dine p-kort til hele sæsonen allerede, 
når du køber dine billetter. Publikum opfordres til at tage hjemmefra i god 
tid. for parkering henvises der til scandinavian congress centers p-anlæg 
ved siden af musikhuset, til musikhuset aarhus’ parkeringsplads under det 
tilbyggede musikhus eller til Bruun’s Galleris p-anlæg. Der findes fire han-
dicap p-pladser langs facaden ved skovgaardsgade 2c. Pladserne er gratis 
med autoriseret handicapskilt i ruden. fra pladserne er der nem adgang til 
huset via receptionen med elevator til torvet.

ret til ændringer forbeholdes.
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SCENE

Symfonikoncerter

Prisgruppe a B c
løssalg 260 220 195
abonnement (4plus) og fredags-familierabat 230 190 165
abonnement (7plus) 215 180 160
løssalg m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år) 215 180 160
abonnement (4plus) m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år) 190 155 140
(kategori D og korpladser kr. 130 – ikke i normalt forsalg, ikke i abonnement)

Koncerter med forhøjede billetpriser
(6. og 7. dec. 2012, nytårskoncerter 2013, 21. feb. samt 14. marts 2013)
Prisgruppe a B c
løssalg 295 260 235
abonnement (4plus) og fredags-familierabat 265 230 195
abonnement (7plus) 250 220 200
løssalg m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år) 250 220 200
abonnement (4plus) m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år) 235 195 180
(kategori D og korpladser kr. 130 – ikke i normalt forsalg, ikke i abonnement)

Koncerterne 3.-4. maj 2013
Prisgruppe a     B c
løssalg 595 495 395
abonnement (4plus) og fredags-familierabat 555 455 355
abonnement (7plus) 510 405 325
løssalg m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år) 510 405 325
abonnement (4plus) m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år) 465 385 315
(kategori D og korpladser kr. 130 – ikke i normalt forsalg, ikke i abonnement)

Enhedspris
(kammerkoncerter, familiekoncerter, syng-Julen-ind-koncert  
18. december 2012 samt finalekoncert 2. marts 2013)
løssalg    115                    
abonnement og fredags-familierabat   100
løssalg m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år)   85
abonnement m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år)   75
*sæsonens fire kammerkoncerter kan købes som tilkøb i en samlet pakke for kun 200,-, 

hvis man er abonnent eller partout-/fredagspartoutkunde. De kan også købes enkeltvis 

og i abonnement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partoutkort
indeholder 14 symfonikoncerter, 5 koncerter med forhøjede billetpriser,  
1 familiekoncert og 1 syng-Julen-ind-koncert
Prisgruppe: a B c
alm. partoutkort 4.685 3.925 3.690    
Partoutkort m. særlig rabat stud., unge u. 25 og pens. 4.275 3.500 3.265    

Fredagspartoutkort
indeholder 5 symfonikoncerter og 3 koncerter med forhøjede billetpriser 
Prisgruppe: a B c
alm. partoutkort 2.065 1.710 1.585    
Partoutkort m. særlig rabat stud., unge u. 25 og pens. 1.915 1.545 1.420    

Tilkøb til abonnenter og partoutkortholdere
Sommerkoncert 14. juni kl. 19.30 
enhedspris    115

Festuge Classic 2012
1. sept. 2012 kl. 19.30, 2. sept. 2012 kl. 16.00, symfonisk sal
Prisgruppe a B c
særpris til abonnenter 520 420 320
kr. 75,- rabat ifht. normalprisen – gældende til 31. august 2012.
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             Prisgruppe (sæt kryds)     Antal billetter i abonnement

 Koncert Dato/klokken       A           B          C                                Total              Pris i alt

P/fP festugekoncert  tors. 6. sep. 2012 19.30

* kammerkoncert  søn. 23. sept. 2012 15.00  enhedspris

P symfonikoncert  tors. 27. sept. 2012 19.30

fP symfonikoncert  fre. 28. sept. 2012 19.30

P symfonikoncert  tors. 4. okt. 2012 19.30

P symfonikoncert  tors. 11. okt. 2012 19.30

P symfonikoncert  tors. 25. okt. 2012 19.30

fP symfonikoncert  fre. 26. okt. 2012 19.30

 familiekoncert, Visual classics  lør. 3. nov. 2012 12.00  enhedspris

* kammerkoncert  søn. 4. nov. 2012 15.00  enhedspris

P Åbningskoncert  tors. 8. nov. 2012  19.30

 familiejulekoncert  lør. 1. dec. 2012 15.00  enhedspris

P Julekoncert  tors. 6. dec. 2012 19.30

fP Julekoncert  fre. 7. dec. 2012 19.30

P symfonikoncert  tors. 13. dec. 2012  19.30

 P syng-julen-ind  tirs. 18. dec. 2012 19.00  enhedspris

 nytårskoncert  fre. 4. jan. 2013 19.30

 nytårskoncert  lør. 5. jan. 2013 12.00

 nytårskoncert  lør. 5. jan. 2013 19.30

P nytårskoncert  tors. 10. jan. 2013 19.30

fP nytårskoncert  fre. 11. jan. 2013 19.30

 nytårskoncert  lør. 12. jan. 2013 12.00

P symfonikoncert  tors. 17. jan. 2013 19.30

* kammerkoncert  søn. 3. feb. 2013 15.00 enhedspris

P symfonikoncert  tors. 21. feb. 2013 19.30

p symfonikoncert  tors. 28. feb. 2013 19.30

 finalekoncert  lør. 2. mar. 2013 19.30   enhedspris

P symfonikoncert  tors. 7. mar. 2013 19.30

P symfonikoncert  tors. 14. mar. 2013 19.30

 familiekoncert  lør. 16. mar. 2013 10.00  enhedspris

P familiekoncert  lør. 16. mar. 2013 12.00  enhedspris

side 33

 P=Partoutkort · fP=fredagspartoutkort · Øvrige koncerter ikke i partoutkortsalg, men i abonnement
alle koncerter finder sted i symfonisk sal
min. 4 koncerter i abonnement, ved min. 7 koncerter opnås mængderabat/7plus
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Kortnummer (ikke kontonummer) kun dankort, VISA og Euro/Mastercard Kontrolcifre:

Gyldig til:

Betalingsform:    

 Beløbet hæves på mit dankort eller kreditkort

Underskrift:

 

Navn:

Adresse:

Postnr.:      By:

Tlf. privat/mobil: 

E-mail:

  

Til Musikhusets notater

    Modtaget:

    Reserveret:

    Udskrevet:

SIDE 33

*Sæsonens fire kammerkoncerter kan købes som 
tilkøb i en samlet pakke for kun 200,-, hvis man 
er abonnent eller partout-/fredagspartoutkunde. 
De kan også købes enkeltvis og i abonnement.

Spring køen over og bestil online på
www.aarhussymfoni.dk, www.billetlugen.dk 
eller www.musikhusetaarhus.dk

Her finder du dit kontrolciffer:

Bemærkninger:

             Prisgruppe (sæt kryds)     Antal billetter i abonnement

 Koncert Dato/klokken       A           B          C                                Total              Pris i alt

P Påskekoncert  Tors. 21. mar. 2013 19.30

FP Påskekoncert  Fre. 22. mar. 2013 19.30

P Symfonikoncert  Tors. 4. apr. 2013 19.30

P Symfonikoncert  Tors. 18. apr. 2013 19.30

* Kammerkoncert  Søn. 21. apr. 2013 15.00  Enhedspris

FP Symfonikoncert  Ons. 24. apr. 2013 19.30

P Symfonikoncert  Tors. 25. apr. 2013 19.30

P/FP Symfonikoncert  Fre. 3. maj 2013 19.30

 Symfonikoncert  Lør. 4. maj 2013 16.00

 Tilkøb til abonnement og partoutkort

 Sommerkoncert  Tors. 14. juni 2012 19.30  Enhedspris

 Festuge Classic  Lør. 1. sept. 2012 19.30

 Festuge Classic  Søn. 2. sept. 2012 16.00

 Kammerkoncertpakke à kr. 200,-  Enhedspris

 Partout-/Fredagspartoutkort angiv antal ud for prisgruppen

 Angiv P eller FP  Parkeringskort kr. 45,-  Parkeringskort: 

      Total:
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Nyhedsbreve
har du lyst til løbende at holde dig orienteret om  
dit orkester, tilmelder du dig blot aarhus symfoni-
orkesters elektroniske nyhedsbreve på  
www.aarhussymfoni.dk På hjemmesiden kan du 
også se en oversigt over aarhus symfoniorkesters 
samlede cd-indspilninger, flere af dem har links til 
pladeselskaberne og smagsprøver.

Web, Facebook og You Tube 
aarhus symfoniorkester har sin egen facebookside, 
som sammen med hjemmesiden holder interessere-
de opdateret gennem hele sæsonen. På facebooksi-
den lægges der løbende fotoserier op om stort og 
småt omkring dit orkester. Der er nyheder som rss-
feeds og videoklip. Desuden lægges der løbende 
materiale på orkestrets egen youtube-kanal.  

Mere om musikken
Der arrangeres gratis koncertoptakter i samarbejde 
med aarhus symfoniorkesters Venner før torsdags-
koncerterne. Disse finder oftest sted i kammerkon-
certsalen kl. 18.30 til 19.00. alle er velkomne, og 
optakterne er gratis uden forudgående tilmelding. 
læs mere eller meld dig ind i venneforeningen på 
www.asov.dk. har du lyst til at blive sat godt ind i 
værkerne før koncerterne, kan du tilmelde dig kurser 
med musikforedrag hos fof (tlf. 8612 2955) og 
folkeuniversitetet (tlf. 8619 0566). kurserne finder 
sted i løbet af sæsonen.

 

Stil nu ind på Radio Klassisk 
radio klassisk er en ny radiostation, der i samarbejde 
med Danmarks fem landsdelsorkestre, deriblandt 
aarhus symfoniorkester, formidler den klassiske musik 
på en moderne, passioneret, vidende og underholden-
de måde. forbilledet er en af de mest populære kanaler 
i england, classic fm. Ved mikrofonerne sidder orke-
stermusikere fra de fem landsdelsorkestre, når der 
transmitteres fra live-koncerterne rundt i Danmark. 
Desuden vil der være debutkoncerter fra konservato-
rierne, interviews og reportager. radio klassisk kan 
høres på fm i Østjylland på 106.2 og i det meste af lan-
det. kanalen kan også høres via landsdelsorkestrenes 
websites og på radioklassisk. dk samt på yousee’s 
kabelnet. hold også øje i dagspressen med trans- 
 missioner med dit orkester på Danmarks radio. 

Kulturnat 12. oktober 2012

oplev orkestret indefra ved aarhus kulturnat, hvor 
dele af publikum kan sidde blandt musikerne i orke-
stret. Dirigent og konferencier ved denne utraditio-
nelle koncert er den danske komponist og dirigent 
Peter ettrup larsen, der har stået i spidsen for aar-
hus symfoniorkester ved flere lejligheder. tidspunkt 
for koncerten og billetsalg meldes ud senere i pres-
sen, på orkestrets og kulturnattens hjemmesider. 

m e r e  o m  D i t  o r k e s t e r

KLASSI  KRA
D
IO
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· arkitema k/s
· advokaterne i Jyllandsgården a/s
· alectia a/s
· arkitektfirmaet c.f. møller a/s
· aVk holding
· Bascon a/s
· Bech-Bruun
· chD holding a/s
· Dana electric Århus a/s
· Danica Pension
· Dansk musiker forbund 
· Danske Bank
· Dansk erhvervsprojekt a/s
· Delacour Dania advokatpartnerselskab
·  Deloitte statsautoriseret 

revisionsaktieselskab
·  a. enggaard a/s
·  e.m. og B. Dalsgaard
·  ennova a/s
·  essex a/s
·  formuepleje a/s 
·  Gorrissen federspiel 
·  Grundfos holding a/s 
·  Grontmij a/s 
·  holst, advokater

·  interleX advokater
·  interiør
·  Jacobs Bar BQ
·  Jo Plast
·  Juhl-sørensen Pianohandel
·  Juul ejendomme
·  Jyske Bank
·  kjær og richter
·  kosan Gas a/s
·  kPmG statsautoriserede revisorer
·  købmand ferdinand sallings mindefond
·  kuben management a/s
·  aakjær landinspektører
·  lautrup, Dansk administrationsselskab a/s 
·  linco holding a/s
·  finn nielsen
·  nordea
·  nrGi administration a/s
·  ok taksation & Vurdering
·  Gurli og knud Pedersens fond
·  PDs holding a/s
·  rGD revision
·  Pressalit a/s
·  Pricewaterhousecoopers
·  Pr teGn/tandlæge Per rasmussen 

·  rambøll
·  fa. Benny rasmussen
·  realkredit Danmark
·  rieck-andersens familiefond
·  f. salling a/s
·  scania Biler a/s
·  a/s schouw & co.
·  stantræk a/s
·  stentor as
·  stiBo a/s
·  svendsen og sørensen i/s
·  syDBank
·  todbjerg Busser a/s
·  torbenbrandi – projektudvikling for 

byggebranchen
·  troldtek a/s
·  Vilhelm kiers fond
·  Violinbygger Jens stenz 
·  Åf transport a/s
·  aarhus oliefabriks fond 
·  aarhus Papir holding a/s 
·  aarhus stiftstidendes fond
·  aarhus symfoniorkesters Venner
· aarhus universitets forskningsfond
·  Per aarsleff a/s

a a r h u s  s y m f o n i o r k e s t e r s  f o n D

Støt aarhuS SymfoniorKeSter 

Bliv fadder
aarhus symfoniorkesters fond består af 116 fadderskaber fordelt på en lang række virksomheder 
og privatpersoner. Den selvstændige fond støtter orkestrets arbejde ved tilskud til instrumenter,  
cd-indspilninger og turneer. tilmelding/nærmere oplysninger: aarhus symfoniorkester, tlf. 89 40 90 90
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