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velkommen
Velkommen til musikkens magiske verden - velkommen til SYMFOMAGICA! 
I år bliver Aarhus Symfoniorkester endnu mere synligt både i koncertsalen og 
på internettet takket være en fornem 
donation på 1,2 mio. fra A. P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal. Læs mere i sæsonka-
taloget om SYMFOMAGICA side 23. 

Fire af de allerstørste komponister bliver fejret i den kommende sæson. De to 
operakomponister Wagner og Verdi fejrer 200 år i 2013, Benjamin Britten 
100 år og Richard Strauss fejrer 150 år i 2014. Du kan høre Verdis Requiem 
og en Wagner Galla i efteråret, Britten præsenterer vi tre gange i 2013, mens 
Richard Strauss bliver vores gennemgående komponist med hele fem værker i 
sæsonen. De to symfoniske digte Ein Heldenleben og Eine Alpensinfonie præ-
senteres i samarbejde med Randers Kammerorkester, og tre af Strauss’ solo-
koncerter opføres med Aarhus Symfoniorkesters egne solospillere. Det største 
værk nogensinde i Symfonisk Sal bliver Schönbergs Gurrelieder, som opføres i 
marts 2014 sammen med Baltic Youth Philharmonic og Kristjan Järvi.

Vores tilbud til dig spænder vidt, fra de største symfonier til intime kammer-
koncerter, fra verdensstjerner til nye talenter, fra det helt nye og ukendte 
til det populære. Kender du nogen, som endnu har en koncert med Aarhus 
Symfoniorkester til gode, så tag dem med i Symfonisk Sal i juni. Her præsente-
rer vi fire spændende koncerter for enhver smag - alle med gratis adgang.

God fornøjelse med Aarhus Symfoniorkesters koncerter. 

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

ungdom og kærlighed
Dirigenten Antonio Mendéz imponerede ved Malko 
konkurrencen i 2012, hvor han fik den flotteste 
andenplads nogensinde. Her gæster han Aarhus for 
første gang sammen med det lokale talent Jonas 
Weitling, som vandt Aarhus Symfoniorkesters og 
Det Jyske Musikkonservatoriums talentkonkurrence 
4. februar 2013. Koncerten indledes med 
Mendelssohns løsslupne musik til Shakespeares 
skuespil En Skærsommernatsdrøm, som blandt 
andet viser ung kærlighed, fjollede skuespillere og 
skrydende æsler. Der er ikke så meget morskab i 
Tjajkovskijs fortolkning af Shakespeares Romeo og 
Julie, hvor en familiefejde i Verona får en dødelig 
udgang for de unge elskende.

lørdag 8. juni 2013 kl. 12.00 
 I samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium

antonio mendéz, dirigent
Jonas Weitling, marimba
 
mendelssohn En Skærsommernatsdrøm, 
ouverture, opus 21
Paul creston Concertino for marimba og orkester
tjajkovskij Romeo og Julie, Fantasiouverture

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

Så er Skraldemændene 
tilbage!
Med rustne cykler, nedløbsrør, tomme flasker og alt 
muligt andet skrammel indtager trash.dk Symfonisk 
Sal i et fængslende og sprudlende samspil med 
Aarhus Symfoniorkester. I et medrivende show 
bliver klassisk musik forenet med stomp og 
performance. 
Kontrasten mellem symfoniorkestrets fine, dyre 
instrumenter og de hjemmelavede skrammel-
instrumenter er fascinerende, så koncerten bliver 
en oplevelse for både ører og øjne.

lørdag 15. juni 2013 kl. 12.00 

trash.dk – alias Jesper mikkelsen, 
simon sigfusson og thomas Hamilton, solister
Henrik vagn christensen, dirigent

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

forår i amerika 
og Sommer i meXiCo
Selveste Plácido Domingo har betegnet Alondra de la 
Parra som en ekstraordinært begavet dirigent. Den 
dygtige amerikansk/mexicanske dirigent bringer 
musik fra sine hjemlande med til denne koncert, hvor 
du kan opleve foråret i den amerikanske bjergkæde 
Appalachian og hede danserytmer fra Mexico i 
Márquez Danzón nr. 2. Rodrigos guitarkoncert, 
Fantasia para un gentilhombre, er tilegnet en gentle-
man nemlig guitaristen Segovia. Solisten er her en 
aarhusiansk gentleman Frederik Munk Larsen, 
docent ved Det Jyske Musikkonservatorium.

Onsdag 19. juni 2013 kl. 19.30 

alondra de la Parra, dirigent
Frederik munk larsen, guitar 

copland Appalachian Spring
rodrigo Fantasia para un gentilhombre
Piazzolla Tangazo: Variations on Buenos Aires 
márquez Danzón nr. 2

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

gratiS SommerkonCerter 2013
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G r a t i s  s o m m e r k o n c e r t

Sommeren banker  
på døren
Sommerferien og skæbnen banker på døren ved 
denne koncert, orkestrets sidste inden en velfortjent 
ferie. I Beethovens femte symfoni banker skæbnen 
på døren i første sats, hvorefter optimismen og glæ-
den bryder løs i de efterfølgende tre satser. 
Dirigenten Israel Yinon og den mexicanske oboist 
Amari Barash, som begge har fast base i Berlin, giver 
dansk førsteopførelse til Salvador Brotons melodiske 
obokoncert. Brotons er en af de mest populære nule-
vende spanske komponister med mere end 100 
værker og 15 priser samt indspilninger på blandt 
andet EMI og Naxos. Aarhus Symfoniorkester  
indspiller også cd’er, og heriblandt Riisagers 
Sommer-Rhapsodi, som blev indspillet i 2012  
for selskabet Dacapo.

Onsdag 26. juni 2013 kl. 19.30 

israel Yinon, dirigent
amari Barash, obo 

knudåge riisager Sommer-Rhapsodi
salvador Brotons Obokoncert, opus 115
Beethoven Symfoni nr. 5, ”Skæbnesymfonien”

F e s t i v a l k o n c e r t

SmukfeSt
Danmarks smukkeste symfoniorkester spiller 
igen smuk klassisk musik til de smukke 
morgenfriske festivaldeltagere på den 
smukkeste festival i bøgeskoven.
Billetsalg www.smukfest.dk

søndag 11. aug. 2013 kl. 12.00

Skanderborg Festival, Bøgescenen

Jesper Juul, dirigent
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F e s t u G e  c l a s s i c

WeilerSteinS indtager feStuge ClaSSiC
Den nu 25-årige amerikaner Joshua Weilerstein, der vandt Malko-konkurrencen 2009, er efter flere optræde-
ner i Aarhus blevet en utrolig populær gæstedirigent i Symfonisk Sal. Denne gang medbringer han sin 5 år ældre 
søster, Alisa, der har cementeret sit navn som en af vor tids store cellostjerner efter opførelser og efterfølgende 
cd-indspilning af Elgars cellokoncert med Berliner Philharmoniker og Barenboim. I Aarhus opfører Alisa Bruchs 
populære Kol Nidrei samt Tjajkovskijs lyse og herlige pastiche, Rokoko Variationer, som hun debuterede med 
som kun 12-årig. Dette musikalske overflødighedshorn byder også på et nyt betagende, lyrisk sopranbekendt-
skab, Mojca Erdmann. Også Erdmann har arbejdet sammen med Barenboim, nemlig på Staatsoper Berlin i rollen 
som Lulu. Hun har eksklusiv kontrakt med Deutsche Grammofon, hvor hun i 2011 udgav en cd med Mozart-
arier, og i sæson 2011-12 debuterede hun på Metropolitan Opera i New York som hhv. Mozarts skønne Zerlina 
og Skovfuglens stemme i Wagner.  Medvirkende er også Den Jyske Operas Kor, og musikchef Palle Kjeldgaard er 
konferencier og binder programmet sammen.
Abonnenter hos Aarhus Symfoniorkester får kr. 50 i rabat på denne koncert, som tilkøb til abonnement.

lørdag 31. aug. 2013 kl. 19.30
søndag 1. sept. 2013 kl. 16.00

Joshua Weilerstein, dirigent 
mojca erdmann, sopran 
alisa Weilerstein, cello
Palle kjeldgaard, konferencier
Den Jyske operas kor · aarhus symfoniorkester

Bruch Kol Nidrei, opus 47
tjajkovskij Rokoko Variationer 
Arier af Donizetti, mendelssohn, mozart og Puccini
Gershwin En amerikaner i Paris

Scan koden og
 få en forsmag på  

Alisa Weilersteins evner
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F e s t u G e k o n c e r t

meStrene hyldeS
I denne sæson fejres de to store komponister 
Wagner og Verdis 200 års fødselsdage, og Wagner-
festivitasen indledes ved Festugekoncerten med 
fødselarens forspil til Mestersangerne. Chefdirigent 
for Nordwestdeutsche Philharmonie, den ameri-
kansk-japanske Eugene Tzigane fortolker her 
Brahms’ smukke 2. symfoni. I 2012 konkurrerede 
Oliver Nordahl sig til den prestigefyldte soloplads i 
Aarhus Symfoniorkesters obogruppe. 30. november 
modtager Oliver 250.000 kr. fra Harbys Legat, men 
festugekoncertens publikum får allerede her lejlig-
hed til at nyde hans fornemme obospil i Strauss’ vid-
underlige og virtuost krævende koncert. Dermed 
tager orkestret på forskud hul på Strauss’ 150 års 
fødselsdag, der fejres verden over i 2014. 
Solooboisten fra Pittsburghs Symfoniorkester var 
udstationeret i Garmisch-Partenkirchen i april 
1945, hvor han besøgte Strauss og spurgte, om han 
nogensinde havde tænkt på at skrive en solokoncert 
for oboen. Strauss svarede kort nej. Spørgsmålet må 
dog have sat noget i gang hos den aldrende kompo-
nist, for allerede året efter i februar fik det melodiske 
værk premiere i Zürich. 

tOrsdag 5. sept. 2013 kl. 19.30 
Koncerten gentages fredag 6. september i Herning 
Kongrescenter kl. 19.30.

eugene tzigane, dirigent 
oliver nordahl, obo

Wagner Forspil til Mestersangerne 
r. strauss  Obokoncert, opus 144, D-dur  
Brahms Symfoni nr. 2, opus 73, D-dur 
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s Y m F o n i k o n c e r t

toneangivende  
unge danSkere
Beethovens 3. klaverkoncert er i forhold til de to for-
gængere mere symfonisk i sin karakter og åbner da 
også med et vaskeægte ”beethovensk-plot” – et 
snedigt fortællende og teatralsk tema. Og der bydes 
på både drama, bevægende melodier, lyrisk sværmeri 
og virtuositet. Forløsning af alle disse følelser og 
stemninger er lagt i hænderne på danske Christina 
Bjørkøe, der begyndte at spille klaver hos sin mor 
som 5-årig, og som i en alder af 19 år blev optaget 
på Juilliard School of Music i New York. Aarhus 
Symfoniorkester har fulgt Thomas Søndergård siden 
begyndelsen af hans karriere, og han har dirigeret 
både cd-indspilninger og koncerter i Aarhus. Fra 
2009 til 2012 var han chef for NRK (Norges 
Radioorkester), og han har nu gang i en forrygende 
karriere hos intet mindre end to store britiske orke-
stre - chefdirigent hos BBC National Orchestra 
Wales og første gæstedirigent hos Royal Scottish 
National Orchestra. En af vor tids allerstørste  
symfoniske fortællere, Sjostakovitj, får her opført 
sin 8. symfoni for første gang med Aarhus 
Symfoniorkester.

tOrsdag 12. sept. 2013 kl. 19.30 
Koncerten gentages fredag 13. september  
kl. 19.30, Holstebro Musikteater

thomas søndergård, dirigent
christina Bjørkøe, klaver

Beethoven klaverkoncert nr. 3, opus 37, c-mol
sjostakovitj Symfoni nr. 8, opus 65, c-mol

s Y m F o n i k o n c e r t e r 

miChael SChønWandt fejrer 60 år
Michael Schønwandt runder 60 år 10. september 2013, og Aarhus Symfoniorkester har fået det ærefulde 
hverv at fejre vores mest efterspurgte og berømte dirigent ved denne koncert. Der er bud efter Schønwandt i 
disse år, nu hvor han har forladt Det Kongelige Teater efter 12 år på posten som chefdirigent. Som solist har 
Schønwandt valgt en af teatrets største stjerner, Johan Reuter, som i disse år fejrer store succeser blandt 
andet på The MET i New York. Reuter har været meget sammen med Aarhus Symfoniorkester de seneste to  
år, dog udelukkende i studiet i forbindelse med indspilningen af tre anmelderroste cd’er med musik af Delius.  
Nu kan publikum opleve Reuter live i Brahms’ sidste værk, Vier ernste Gesänge, komponeret i 1896 i forbindelse 
med hans elskede Clara Schumanns død. Richard Strauss led ikke af falsk beskedenhed, da han komponerede  
sit selvportræt to år senere og gav det titlen Ein Heldenleben. Publikum kan blandt andet opleve kunstneriske 
sejre, syrlige anmeldere og scener fra et ægteskab, hvor hustruen Paulines sødme og temperament  
illustreres af soloviolinen. Sydbank Musikpris overrækkes ved torsdagskoncerten.

tOrsdag 26. sept. 2013 kl. 19.30 
Fredag 27. sept. 2013 kl. 19.30

I samarbejde med Randers Kammerorkester

michael schønwandt, dirigent 
Johan reuter, baryton 

Britten Sinfonia da requiem, opus 20
Brahms/Glanert Vier ernste Gesänge, opus 121
r. strauss Ein Heldenleben, opus 40  
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s Y m F o n i k o n c e r t  

meSterværker fra det 
tyvende århundrede
Charles Ives boede i 1906 i New York tæt ved 
Central Park, som han beskrev ”in the Dark” med 
tusmørke og nattestemning afbrudt af blandt andet 
uglesang og hestevogne. Jacob Shaw var en overbe-
visende vinder af Den Danske Strygerkonkurrence 
2012 i Symfonisk Sal, hvor førsteprisen ud over de 
gode kr. 60.000 også er denne koncert med Aarhus 
Symfoniorkester. Shaw har valgt musik af sin lands-
mand Benjamin Britten, som komponerede sin sym-
foni for cello og orkester i 1963-64 til den legenda-
riske Rostropovich. Stravinskij opnåede verdensbe-
rømmelse i årene 1910-13 takket være sine tre 
balletter skrevet til Diaghilev og Les Ballets Russes i 
Paris. Petrusjka fra 1911 er den anden i rækken, 
hvor vi skal til russisk karneval og opleve Petrusjkas 
ulykkelige kærlighed til den skønne ballerina.

tOrsdag 10. Okt. 2013 kl. 19.30 

adrian leaper, dirigent
Jacob shaw, cello

ives Central Park in the Dark
Britten  Symfoni for cello og orkester, opus 68
stravinskij Petrusjka, (version 1947)

late night contemporary concert  
Århus Sinfonietta kl. 21.45 Løssalg kr. 80 gratis for 
publikum med billet til aftenens symfonikoncert.

kulturnatkoncert
Fredag 11. Okt. 2013 kl. 17.00

Fredag 11. oktober kl. 17.00 indleder Aarhus 
Symfoniorkester Kulturnatten med en minikoncert 
af 50 minutters varighed med Stravinskijs 
Petrusjka. De centrale temaer og handlingen vil blive 
gennemgået, hvorefter suiten spilles i sin helhed. 
Adgang med Kulturnatpas.  
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v e r D i  2 0 0  å r 

verdiS requiem
“Dødsmessen over alle dødsmesser” har Valdemar Lønsted skrevet om Verdis mesterværk. Han skriver endvidere 
“Værket er et af de storværker, der udøver en særlig magnetisme på såvel det brede som det smalle publikum. 
Værker som man for enhver pris må opleve, når lejlighed byder sig.” Den lejlighed byder sig nu ved hele to koncer-
ter med Aarhus Symfoniorkester. Den store italienske operakomponist Verdi skrev sit storslåede Requiem i for-
bindelse med nationaldigteren Alessandro Manzonis død i 1874. Manzoni blev betragtet som en central kulturel 
og kunstnerisk figur i Italien efter Italiens samling. Requiet blev fantastisk modtaget fra første opførelse og blev 
kaldt “Verdis bedste opera” af anmelderne. Trods det sakrale forlæg udtrykker musikken nemlig alle de høj-
spændt dramatiske følelser, vi forbinder med Verdis store sceniske musik: vrede, anger, lidenskab, sorg og accept. 
Forhøjet billetpris

tOrsdag 24. Okt. 2013 kl. 19.30 
Fredag 25. Okt. 2013 kl. 19.30

sascha Goetzel, dirigent 
Yana kleyn, sopran
Hanne Fischer, mezzosopran
césar Gutiérrez, tenor
vazgen Ghazaryan, bas 
Cæciliakoret · Cantilena · KORINORD

verdi Messa da Requiem 
”Herre giv dem evig hvile og 

lad det evige lys skinne for dem”
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W a G n e r  2 0 0  å r 

Wagner galla
Aarhus fik i løbet af 80’erne og 90’erne tilnavnet Nordens Bayreuth takket være meget vellykkede opsætninger 
af Wagners mesterværker blandt andet to komplette versioner af Nibelungens Ring. Ann Petersen har altid haft 
et særligt forhold til Aarhus, som har givet Ann mange store opgaver tidligt i karrieren både med Aarhus 
Symfoniorkester, på Aarhus Sommeropera og Den Jyske Opera. Ann Petersen er nu blandt verdens absolut  
førende Wagnersopraner, hvor Barenboim har bud efter hende i rollen som Elsa i Lohengrin på La Scala i Milano, 
og Thielemann præsenterer Ann som Isolde i Baden-Baden. Så bliver det ganske enkelt ikke større! Med sig har  
Ann den hollandske tenor Kor-Jan Dusseljee, som har optrådt i det meste af verden, dog ikke i Aarhus, hvorimod 
dirigent Jaroslaw Kyzlink er kendt af byens publikum. Kyzlink er en travl herre som chefdirigent for den tjekkiske 
nationalopera i Prag, men i år har han også fundet tid til aftenens Wagner Galla og Den Jyske Operas opsætning 
af Janáčeks Katja Kabanova.
Forhøjet billetpris
 

tOrsdag 31. Okt. 2013 kl. 19.30 
lørdag 2. nOv. 2013 kl. 15.00

Bemærk, at den ene koncert er en lørdagskoncert

Jaroslaw kyzlink, dirigent
ann Petersen, sopran
kor-Jan Dusseljee, tenor

Wagner 
Uddrag af Lohengrin:
Forspil, Elsas arie første akt ”Einsam in trüben Tagen”,
forspil til tredje akt, duet tredje akt og Lohengrins Gralsfortælling
Uddrag af Tristan og Isolde:
Forspil, duet anden akt og Isoldes Liebestod

 



ASO 2013-201412

s Y m F o n i s k  P o e s i 

SymfoniSk poeSi  
med jørgen leth
Den menneskelige stemme er helt enestående og i 
sig selv fascinerende. En stemme kan tale til vores 
inderste og dybeste følelser. Dens klang kan bringe 
os i forskellige sindsstemninger og indgyde skræk og 
uhygge eller modsat varme og tryghed. Sådan en 
stemme har den vidtberejste danske forfatter og 
filmmand Jørgen Leth. Her kan du opleve klassisk 
musik kombineret med liveoplæsning af Jørgen Leths 
egne tekster, visninger fra hans filmproduktion – 
ordene, stemmen, manden og musikken vil skabe 
rammerne for denne stemningsfulde og utraditionel-
le, men sanselige koncertoplevelse. Der vil være 
uddrag fra Jørgen Leths lyriske produktion såvel som 
hans anmelderroste erindringsbøger  
– og musikken er af Heitor Villa-Lobos.
Koncerten er den første i rækken af Aarhus 
Symfoniorkesters SYMFOMAGICA-koncerter med 
musik og billeder. Læs mere om SYMFOMAGICA-
koncerterne på side 23.

Onsdag 6. nOv. 2013 kl. 19.30
Bemærk, at dette er en onsdagskoncert

rené Bjerregaard nielsen, dirigent
Jørgen leth, oplæser og fortæller
iben silberg, sopran

Musik af villa-lobos

s Y m F o n i k o n c e r t

Sangen om livet og døden 
- og det midt imellem 
”Hans betydning for orkestret har været meget stor. 
Ved koncerten oplevede man, hvilke kvaliteter hans 
musiceren indeholder. Det klare overblik og den dybe 
indsigt i værket udfolder sig i en kombination af præ-
cise og fremadrettede instruktioner, i kurssikkerhed 
kombineret med et tydeligt udtalt ønske om altid at 
lade musikken komme til. Ni år blev det med 
Andretta. Det har været ni meget gode år.“ Sådan 
skrev Aarhus Stiftstidendes anmelder efter afskeds-
koncerten i maj 2012 og opførelserne af Mahlers 2. 
symfoni. Nu er Andretta tilbage med mere Mahler. 
Her præsenteres to sjældent opførte Mahler-satser, 
nemlig Blumine-satsen, der oprindelig var anden 
sats i hans 1. symfoni, men som komponisten valgte 
fra i 1899-udgaven. Totenfeier er første version af 
første sats til 2. symfoni. Udover disse to sjældne 
Mahler-perler fortolker Andretta sammen med san-
gerægteparret Bod/Lind Mahlers storslåede sang-
cyklus Das Lied von der Erde over digtsamlingen Die 
chinesische Flöte – baseret på gammelkinesisk lyrik. 
Sangene beretter om jordens elendighed, ungdom-
men, skønheden, beruselsen og foråret – og den sid-
ste afsked. 
Forhøjet billetpris

tOrsdag 28. nOv. 2013 kl. 19.30

Giancarlo andretta, dirigent 
anette Bod, mezzosopran 
tomas lind, tenor 

mahler Totenfeier 
mahler Blumine 
mahler Das Lied von der Erde  

late night choral concert
vokalensemblet GAIA kl. 21.45
Løssalg 80,- gratis for publikum med  
billet til aftenens symfonikoncert.

G r a t i s  l ø r D a G s k o n c e r t 

morgendagenS Stjerner  
modtager harby fond
Aennchen og Eigil Harbys Fond – en af Danmarks 
største musikfonde for unge kunstnere og også kal-
det ungdommens Sonningpris – uddeler ved denne 
koncert igen to store legatportioner à kr. 250.000 
som studierejselegater til to unge, talentfulde soli-
ster. Det var med slet skjult stolthed, at Aarhus 
Symfoniorkester modtog navnene på legatmodta-
gerne i år – for de to unge talenter er begge ansat i 
byens symfoniorkester. Cellist i orkestret siden 
2008 Chiao-Hui Hwang og solooboist siden 2012 
Oliver Nordahl får begge ved koncerten overrakt  
et legat på kr. 250.000 og kvitterer med 
solistoptræden. 
Harby Fonden blev grundlagt af Aennchen og Eigil 
Harby. De var barnløse, men besluttede, at deres 
store formue skulle komme unge, talentfulde  
musikere til gode. I år uddeles legatet således for 
18. gang. Koncerten er gratis. Dørene åbnes ca.  
en halv time før koncerten.

lørdag 30. nOv. 2013 kl. 12.00 

Håkon Daniel nystedt, dirigent
chiao-Hui Hwang, cello
oliver nordahl, obo

mozart Tryllefløjten, Ouverture 
mozart Koncert for obo og orkester, KV 314, C-dur
saint-saëns Cellokoncert nr. 1, opus 33, a-mol
Dvorák Slavisk Dans nr. 7, opus 72, C-dur

”Jeg hører musik for mit øre 
 og jeg ved jeg er alene.   

Violinerne taler fra telefontrådene 
og jeg ser at landskabet lytter”
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s Y n G - m e D  m e s s i a s  J u l e k o n c e r t

Syng-med meSSiaS
I 2009 arrangerede orkestret den første syng-med 
Messias, og succesen var i hus, så i 2011 blev kon-
ceptet genoptaget. I marts 2012 sang ikke mindre 
end 500 amatørkorsangere med på Syng-med 
Mozarts Requiem i Symfonisk Sal. Syng-med arran-
gementerne har således langsomt men sikkert vok-
set sig større og større. Solisterne er de samme som 
ved de to komplette opførelser af Messias torsdag 
og fredag. Entusiastiske korsangere i Aarhus-
området inviteres hermed til at deltage – så hvis du 
synger i kor eller har sunget i kor tidligere, så kom 
glad! Halleluja-koret kan de fleste måske synge med 
på, men Messias har mange krævende korsatser,  
så der er naturligvis forudgående prøver inden 
koncerten. Koncerten kl. 15.00 har enhedspris for 
det øvrige publikum. 

i samarbejde med kor 72
Syng-med Messias er arrangeret i samarbejde med 
Kor-organisationen Kor 72. Alle praktiske oplysnin-
ger vedrørende tilmelding for interesserede korsan-
gere foregår via Kor 72 på www.kor72.dk.
Der er ingen forudgående optagelsesprøve, men 
nuværende eller tidligere korerfaring er nødvendig. 

lørdag 14. dec. 2013 kl. 15.00 
Arrangeret i samarbejde med Kor 72

Johannes Gustavsson, dirigent
lina Johnson, sopran
maija skille, mezzosopran
niklas engquist, tenor
Yorck Felix speer, bas

J u l e k o n c e r t e r

julenS glade budSkab
At Händel befandt sig i en særlig sjæleligt involveret tilstand, da han komponerede Messias, er der ikke megen 
tvivl om. I løbet af blot 24 dage blev oratoriet til, og da han havde færdiggjort sit store halleluja-kor, udbrød han 
til sin tjener: ”Jeg synes, jeg så hele Himmelen åbne sig og den store Gud selv.” Aarhus Symfoniorkester indby-
der til en fredfyldt musikalsk decemberstund i samvær med et fornemt firkløver af internationale solister og 
lokale kor, der forløser Händels musikalsk-dramatiske version af Jesu fødsel og død. Det vidunderlige oratorium 
om Kristi liv er for mange indbegrebet af ægte julemusik, selvom Händel egentlig ville, at det skulle opføres i 
påsketiden. Værket vil forhåbentlig med sine vidunderlige arier og storslåede korsatser fylde publikum med fred 
og julehumør i en måske hektisk decembermåned. En af Sveriges førende unge dirigenter Johannes Gustavsson 
vil i hvert fald gøre sit for at få englene til at synge.  
Forhøjet billetpris

tOrsdag 12. dec. 2013 kl. 19.30 
Fredag 13. dec. 2013 kl. 19.30

Johannes Gustavsson, dirigent
lina Johnson, sopran
maija skille, mezzosopran
niklas engquist, tenor
Yorck Felix speer, bas
aarhus universitetskor · sct. Pauls kirkes kor

Händel Messias ”Ære være Gud i det højeste! og fred på 
jorden og i mennesker velbehag.”
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N y t å r s k o N c e r t e r

Nytårsskæmt og skøNsaNg 
Peter Lodahl – en af Danmarks førende og mest charmerende tenorer – og vores smukke skuespiller og enter-
tainer Sofie Lassen-Kahlke – vil sammen udgøre nytårskoncerternes unge par – Romeo og Julie alias Maria og 
Tony. Sofie Lassen-Kahlke er kendt fra den danske film- og tv-verden samt diverse værtsroller på tv – og ikke 
mindst for sin medvirken i den satiriske forestilling ”City Singler”, hvor hun sammen med tre kvindelige kolleger 
spidder samtidens ideer om det moderne kvindeliv. Desuden var Sofie en absolut kompetent deltager i den før-
ste sæson af ”Maestro” på DR. Nytårskoncerternes egen maestro er Michael Bojesen. Bojesen har gennem en 
årrække været en populær dirigent i Aarhus, bl.a. ved Festkoncerten i anledning af Dronning Margrethes 70 års 
fødselsdag og ved familie- og Syng-med-koncerter, hvor han er formidabel til at få publikum i salen med. Dette 
herlige trekløver vil med lige dele charme, sødme, seriøsitet og sang sørge for at nytåret 2014 spilles og synges 
ind på festligste vis. 
Forhøjet billetpris

Lørdag 4. jan. 2014 kL. 12.00 og 19.30
Torsdag 9. jan. 2014 kL. 19.30   
Fredag 10. jan. 2014 kL. 19.30   
Lørdag 11. jan. 2014 kL. 12.00 og 19.30

Mandag 6. januar kl. 19.30, Vejle  Musikteater, tirsdag 7. januar kl. 19.30, Skanderborg Kulturhus 
og onsdag 8. januar kl. 19.30,  Morsø Teater  

Michael Bojesen, dirigent
sofie Lassen-kahlke, sang og konferencier
Peter Lodahl, tenor

Musik af Puccini, Verdi, Bizet, Mozart, tjajkovskij (af Romeo og Julie), Prokofiev (af Romeo og Julie), 
Bernstein (fra West Side Story), Gershwin (fra Porgy and Bess) og emil reesen (fra Farinelli) 
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fra helvede til himlen
Don Juan fortæres af helvedes flammer i Mozarts 
opera af samme navn. Allerede i ouverturen til dette 
mesterværk antydes tragediens dybde. Mahlers 
Wunderhorn-symfoni, symfoni nr. 4, er til gengæld 
en overjordisk smuk symfonisk rejse mod det him-
melsk forløsende med den norskfødte Ann Helen 
Moen som rejseleder. Sopranen fortolker den naive 
og barnlige englestemme i fjerde og sidste sats, hvor 
de himmelske glæder prises. Ved Malko-konkurren-
cen 2012 dirigerede Rafael Payare sig til sejren  
med netop sidste sats af Mahlers 4. symfoni og 
Moen som smukt klingende solist. Payare er en af  
de mange unge, der har nydt godt af det omfattende 
Venezuelanske musikuddannelsessystem  
El Sistema. Han har dirigeret alle venezuelanske 
orkestre, bl.a. Simon Bolivar Youth Orchestra, hvor 
han selv har siddet som 1. hornist, og Payares  
erfaring med blæserspil kommer to af Aarhus 
Symfoniorkesters egne prisbelønnede solospillere til 
gode. Soloklarinettist Mathias Kjøller og solofagot-
tist Eric Beselin fortolker nemlig Strauss’ allersidste 
værk Duet-Concertino for klarinet og fagot  
– i dette 150 års Strauss-jubilæumsår. 

tOrsdag 16. jan. 2014 kl. 19.30

rafael Payare, dirigent
ann Helen moen, sopran
mathias kjøller, klarinet 
eric Beselin, fagot 

mozart Don Juan, ouverture
r. strauss Duet-Concertino 
for klarinet og fagot 
mahler Symfoni nr. 4, G-dur

s Y m F o n i k o n c e r t 

populære raChmaninov 
og legeSyge beethoven 
Livlig, legesyg, munter symfoni med en himmelsk 
sødme. Således har Berlioz meget rammende 
beskrevet Beethovens 4. symfoni fra 1806. Ved 
denne koncert er symfonien lagt i hænderne på et 
nyt fremstormende talent fra Canada, Jean-Michaël 
Lavoie. Der er andre talenter på scenen denne aften, 
idet studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium 
indgår i orkestret. Rachmaninovs anden klaverkon-
cert er i kyndige hænder med solisten Irina Osipova, 
som ikke blot er professor i Moskva, men også adjun-
geret professor i Aarhus. Hvis du synes, der er noget 
i denne klaverkoncert, du har hørt før, tager du nok 
ikke fejl, for popmusikken har tyvstjålet mange af de 
smukke temaer. 

tOrsdag 23. jan. 2014 kl. 19.30
 I samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium

Jean-michaël lavoie, dirigent
irina osipova, klaver

Jesper koch Phoenix
rachmaninov Klaverkoncert nr. 2, opus 18, c-mol 
Beethoven Symfoni nr. 4, opus 60, B-dur
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fra feStlig parade til 
bedrøvelig SkikkelSe
Bo Holtens orkesterpotpourri Gaudy Pageant (Kulørt 
parade), lader danske folkemelodier og børnesange 
som Hønsefødder og gulerødder, Bro Bro Brille og 
Tornerose var et vakkert barn herligt og virtuost 
gennemspille af det helt store orkester i forskellige 
krævende variationer. I Richard Strauss’ symfoniske 
digt om ridderen Don Quixote, som kæmper forgæves 
mod bl.a. vindmøller, altid ledsaget af sin tro væbner, 
den bondesnu Sancho Panza, karakteriserer celloen 
den idealistiske, men tragisk uheldige adelsmand. 
Bratschens varmt malmfulde klang, her for- 
tolket af 2. solobratsch Christine Hagge Larsen,  
illustrerer Quixotes tro følgesvend, Panza, der også 
besidder sin egen livsvisdom. Solocellist i Aarhus 
Symfoniorkester Eugene Hye-Knudsen fortolker 
Quixotes omfattende og ædelt syngende cellostem-
me. På genvisit er den russiske maestro, tidligere 
chef for Bolsjoj-teatrets orkester, Alexander 
Vedernikov – af Jyllands-Postens anmelder kaldet 
”orkestermagikeren”. Han fortolker foruden disse 
stort klingende symfoniske værker en sjældent 
opført perle af Hindemith, måske et af de bedste 
stykker for blæseorkester, Symfoni i B-dur.

tOrsdag 30. jan. 2014 kl. 19.30 
I samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium

alexander vedernikov, dirigent
eugene Hye-knudsen, cello
christine Hagge larsen, bratsch 

Holten Gaudy Pageant
Hindemith Symfoni i B-dur for blæsere
r. strauss Don Quixote, opus 35 
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romantikken og  
højSkoleSangbogen
Aarhus Symfoniorkester varmer op til Århundredets 
Festival 2014 med en storslået ”Syng-med symfo-
nikoncert” dirigeret af Michael Bojesen. Fællessang 
var et af nøgleordene, da højskolebevægelsen i 
1800-tallet så dagens lys. En af bevægelsens vig-
tigste støtter var N.F.S. Grundtvig, hvis sange var 
rigt repræsenteret, da den første højskolesangbog 
udkom i 1894. Siden er den blevet revideret mange 
gange. Sange er taget ud, nye er kommet til, men 
grundlaget for Højskolesangbogen er stadig det 
samme: den folkelige fællessang. Aarhus 
Symfoniorkester og to velsyngende pigekor byder op 
til sang i forbindelse med Århundredets Festival, der i 
marts 2014 sætter spot på 1800-tallet. Der er få 
ting, som forener og giver energi som det at synge 
sammen – så vel mødt! Alle kan være med.
 

Århundredets Festival kan opleves i Aarhus fra  
7.-16. marts 2014. Læs mere på:  
aarhundredetsfestival.dk 

tOrsdag 20. Feb. 2014 kl. 19.30 
I samarbejde med Folkeuniversitetet  
Århundredets Festival – 1800-tallet 

michael Bojesen, dirigent
Det Jyske musikkonservatoriums Pigekor 
aarhus Pigekor

 

s Y m F o n i k o n c e r t

i inkarigetS fodSpor
Miguel Harth-Bedoya skabte stor begejstring både blandt publikum og orkester, da han optrådte første gang i 
Aarhus i november 2010 sammen med Reneé Flemming. Den sydamerikanske dirigent, som i mellemtiden er 
blevet chef for Det Norske Radioorkester, er her tilbage med en koncert, han selv har skabt. Koncerten er en 
musikalsk og visuel rejse til Sydamerika, hvor der på lærred ophængt over orkestret vises billeder og film fra de 
sydamerikanske lande, som vores musikalske rejser bringer os til. Vi skal besøge hele seks lande på rejsen: Peru, 
Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile og Argentina. Du vil blandt andet høre ”klassisk musik” fra Peru af biskop 
Martinez y Companion, berusende mamborytmer fra Ecuador, oprindelig folkemusik fra Andesbjergene, den insi-
sterende zarzuela El condo passa og romantiske toner fra Chile. To af orkestrets egne musikere, solofløjtenist 
Lena Kildahl Larsen og cellist Fang-Yu Liang, kan opleves som solister på rejsen. Koncerten har gået sin sejrs-
gang hos de førende amerikanske orkestre i blandt andet Chicago, Atlanta og Boston og præsenteres her for 
første gang i Skandinavien. Læs mere om SYMFOMAGICA-koncerterne på side 23.

tOrsdag 6. Feb. 2014 kl. 19.30 

miquel Harth-Bedoya, dirigent 
lena kildahl, fløjte
Fang-Yu liang, cello

Musik fra Sydamerika
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gurrelieder og baltiC youth philharmoniC
Kristjan Järvi er grundlægger og chefdirigent for The Baltic Youth Philharmonic, et af de mest bemærkelsesvær-
dige og prisværdige ungdomsorkestre i Europa lige nu. Den tyske forbundskansler Angela Merkel har rost orke-
stret og fremhævet, hvordan de unge talenter fra alle de baltiske lande via dette projekt fremmer den mellemfol-
kelige forståelse, udvikler musiklivet og fjerner gamle skel i Norden. Alle medlemmerne i BYP bliver udvalgt efter 
konkurrencer i deres hjemlande, og for god ordens skyld taler vi om følgende lande: Estland, Letland, Litauen, 
Rusland, Polen, Tyskland, Finland, Sverige, Norge og Danmark. Mere end 50 unge musikere kommer til Aarhus i 
denne uge i marts 2014, hvor de sammen med Aarhus Symfoniorkester opfører Arnold Schönbergs 
Gurrelieder. Dette senromantiske mesterværk kræver et gigantisk orkesteropbud, og for første gang må vi udvi-
de scenen i Symfonisk Sal for at få plads til ca. 120 musikere. Fem solister og stort kor skal der også være plads 
til, når vi beretter om Valdemar Den Stores ulykkelige kærlighed til elskerinden ”Tovelille”, som bliver så skæn-
digt dræbt af den jaloux dronning Helvig og hendes elsker Folkvard. J. P. Jacobsens digt ”Gurresange”, skrevet da 
Jacobsen blot var 21 år, synges i Schönbergs Gurrelieder på tysk.
Forhøjet billetpris

Fredag 14. marts 2014 kl. 19.30
søndag 16. marts 2014 kl. 16.00 

Bemærk, at den ene koncert er en søndagskoncert
I samarbejde med Baltic Youth Philharmonic 

kristjan Järvi, dirigent
ingela Brimberg, sopran
elena Batoukova-kerl, mezzosopran
kristian Benedikt, tenor 1
alexander kravets, tenor 2 og Sprechstimme (recitator)
Pavel Yankovsky, bas
kor ad hoc  

schönberg Gurrelieder 

”Gurre duer! sorg mig tynger,
samlet på flugt over ø,

kommer! lytter! 
Død er Tove!”
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bruCknerS 9.
Skønhed behøver ikke nødvendigvis at være fuldendt. Bruckner arbejdede ni år på sin sidste symfoni, men  
ved komponistens død i 1896 forelå fjerde sats kun i skitser. De tre første satser danner et af romantikkens 
absolutte højdepunkter, og her belyser vi dem på to meget forskellige måder. Torsdag indledes koncerten med 
dirigent Leif Segerstams symfoni nr. 262, og fredag afsluttes symfonien med en ny rekonstruktion af fjerde 
sats af engelske Nors Josephson. I april måned indspiller orkestret denne version for selskabet DACAPO  
på cd. Ved koncerterne kan du opleve et af romantikkens absolutte mesterværker i to forskellige versioner  
for blot kr. 100 i tilkøb for koncert nr. 2. Har du købt torsdag til fuld pris får du fredag med i købet til kr. 100  
og omvendt. 

tOrsdag 27. marts 2014 kl. 19.30 
Fredag 28. marts 2014 kl. 19.30

leif segerstam, dirigent

torsDaG 
segerstam Symfoni nr. 262 
Bruckner Symfoni nr. 9 (første tre satser)

FreDaG
Bruckner Symfoni nr. 9 med 4. sats rekonstrueret af Nors Josephson
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fænomenale fröSt
Martin Fröst er så vidt berømmet for sine musikalske bedrifter, at han i 2014 er udvalgt til at modtage den mest 
prestigefyldte musikpris overhovedet, Sonnings Musikpris. Frösts indsats for ny skandinavisk musik er enestå-
ende. Kalevi Ahos klarinetkoncert er et af de moderne værker, som Fröst har fortolket såvel live og som på cd, så 
vor tids måske største finske komponist Aho er her i de bedste hænder. Schönwandt er så hyppig og afholdt en 
gæst i Symfonisk Sal, at han nærmest er ”hjemme”, når han besøger Aarhus Symfoniorkester. Et af 
Schönwandts specialer er dansk guldaldermusik, og han fortolker her Hornemanns Gurre Suite. Schumanns 
storslåede 2. symfoni afrunder aftenen, og den blev komponeret i en vanskelig periode. ”Jeg skitserede den i en 
tid med legemlige lidelser, ja jeg kan roligt påstå, at den åndelige modstand, hvormed jeg forsøgte at bekæmpe 
min sygdom, her har gjort sig stærkt gældende. Første sats er fyldt af denne kamp og har en lunefuld, trodsig 
karakter,” skrev komponisten.

tOrsdag 3. april 2014 kl. 19.30 
Koncerten gentages 4. april i Viborg Kammermusikforening 
på Viborg Katedralskole kl. 19.30 

michael schønwandt, dirigent
martin Fröst, klarinet

Hornemann Gurre Suite  
kalevi aho Klarinetkoncert 
schumann  Symfoni nr. 2, opus 61, C-dur 
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P å s k e k o n c e r t e r

en moderS Smerte
Det er langfredag, og det er den dybeste smerte, man kan forestille sig, skildret uendelig smukt af den tjekkiske 
komponist Dvorák. Et af senromantikkens højdepunkter er Dvoráks betagende og melodiske skildring af Jesu 
lidelser på korset i påskedagene set fra den ulykkelige moder, Jomfru Marias synspunkt. Dvorák påbegyndte 
værket i 1876, men pga. andre kompositoriske projekter blev det lagt væk. Da familien året efter mistede en lille 
datter, tog Dvorák atter værket op som et led i sin sorgbearbejdelse. Med base i Mexico City og som grundlægger 
af Philharmonic Orchestra og the Americas har Alondra de la Parra skabt sig et stort navn i orkesterverdenen. 
Hun er født i New York i 1980 og flyttede med sine forældre til Mexico som to-årig, begyndte at spille klaver, da 
hun var syv år, og cello, da hun var tretten, og allerede da satte hun sig for at ville være dirigent. 
Solistkvartetten er kendte navne, der alle tidligere har begejstret publikum i Aarhus. 

tOrsdag 10. april 2014 kl. 19.30 
Fredag 11. april 2014 kl. 19.30

alondra de la Parra, dirigent 
elsebeth Dreisig, sopran 
elisabeth Jansson, mezzosopran 
David Danholt, tenor 
Jacob Zethner, bas
cantiaros · Jysk akademisk kor · aarhus studiekor 

Dvorák Stabat Mater, opus 58 

”Under korset, dybt nedbøjet 
Stod med bitter gråd i øjet

Herrens moder ren og skær.”
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eine alpenSinfonie
Richard Strauss tjente så mange penge på sin operasucces Salome, at han kunne opføre sig et drømmehus i 
Garmisch-Partenkirchen syd for fødebyen München. Her kunne han og hustruen Pauline resten af deres liv nyde 
en enestående udsigt til Alperne, og naturligvis skulle mesterens sidste symfoniske digt fra 1915 være Eine 
Alpensinfonie. I dette symfoniske tableau oplever vi Alperne i 22 billeder fra solopgang til solnedgangen med 
naturskønhed, blomsterenge, tåge, gletsjer, vandfald, koklokker, hyrdesang og stilhed før stormen. På toppen af 
turen oplever vi en enestående udsigt, musikalsk illustreret med koncertorglets første store indsats. Aftenens 
dirigent, den israelskfødte, amerikansk bosiddende Asher Fisch, er en berejst herre. Han er fast gæst på de store 
tyske operaer i Berlin, München og Dresden, chef for Seattle Symphony Orchestra, ligesom han er nyudnævnt 
chef for West Australian Symphony Orchestra. Russiske Sergej Krylov bjergtog publikum, da han første gang 
optrådte i Aarhus som solist i Mendelssohns violinkoncert. Her fortolker Krylov violinlitteraturens måske mest 
krævende værk, Beethovens violinkoncert.
Forhøjet billetpris

tOrsdag 1. maj 2014 kl. 19.30
Fredag 2. maj 2014 kl. 19.30

I samarbejde med Randers Kammerorkester

asher Fisch, dirigent 
sergej krylov, violin

Bach/schönberg Koral 
Beethoven Violinkoncert, D-dur, opus 61
r. strauss Eine Alpensinfonie, opus 64 
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Aarhus Symfoniorkester præsenterer i  
denne sæson vores nye koncertformat 
SYMFOMAGICA.

Takket være en fornem donation på 1,2 mio. 
kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
kan orkestret udvikle det nye koncerttilbud 
SYMFOMAGICA og samtidigt gøre vores akti-
viteter tilgængelige på internettet. I løbet af 
2013 vil vi installere robotkameraer og andet 
teknisk udstyr i Symfonisk Sal, så det bliver 
muligt at producere og transmittere koncer-
ter med billede og lyd, som samtidig bevarer  
live oplevelsen intakt både for publikum i 
salen og brugere på internettet.
 
Desuden investerer orkestret i projektor og  
lærred, som ophængt i Symfonisk Sal midt 
over orkestret vil give os mulighed for at ind-
drage visuelle udtryk i koncertformen.  
Mange mennesker holder meget af klassisk 
musik og møder ubevidst musikken som en 
naturlig del af deres hverdag i biografen, på 
dvd og tv samt via spil. Med det nye univers 
SYMFOMAGICA, hvor vi iscenesætter koncer-
terne på en ny og spændende måde, håber vi 
at tiltrække nyt publikum. Du kan kende det 
nye koncerttilbud på logoet.
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Der er ikke mange mennesker, som ikke lytter til musik hver dag – 
nogle gange er det bevidst andre gange ubevidst. Valget af musik kan 
være forskelligt. Sommetider har man ikke en gang et valg: i super-
markedet, i film, i forretningerne, i tv – det er lige før, man skal gøre sig 
umage for at finde stilheden. Og stilhed er vel også en slags musik…?

Der er ikke forskel på, om du er barn eller voksen, om du er nybegyn-
der eller garvet musiklytter: musik når os alle – musik rammer os et 
sted, vi ikke kan nå på andre måder – musik er følelser uden ord.
Aarhus Symfoniorkester inviterer inden for i denne verden. Vi ønsker 
at medvirke til at stimulere børn og unges fantasi og kreativitet. Vi 

ønsker at skabe en ramme, hvor der er plads til, at de kan stifte 
bekendtskab med den store klassiske musiks univers, hvor de kan 
slippe deres fantasi løs – hvor de kan blive klogere på sig selv og 
deres omverden. Og alt dette i et pædagogisk tilrettelagt koncept 
med plads til oplevelse og fordybelse – og gerne med et glimt i øjet.

Som forældre er det en gave at dele sådanne oplevelser med sit 
barn, netop fordi barnets oplevelse er mindst ligeså velfunderet og 
spændende. Der er nemlig ikke et rigtigt og et forkert i musikkens 
verden. Alle oplevelser er rigtige! Så kom til koncert, læn jer tilbage i 
sædet, slå ørene ud og lad jer suge med! 

muSik for børn 
og barnlige Sjæle
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G r a t i s  f a m i l i e k o n c e r t

Kulturel smeltedigel
Danmark møder Mellemøsten, som møder Indien, 
som møder…
Familiekoncerten med de to musikalske virtuoser, 
Anders Singh Vesterdahl og Henrik Goldschmidt, 
præsenterer et helt særligt univers af musik, fortæl-
ling, sjov og varme, som ikke kan undgå at gå lige i 
hjertet. De to solister har rødder i såvel den klassiske 
musik som i den mellemøstlige tradition, og med 
deres symfoniske børnekoncerter har de gennem de 
sidste år skabt rum til glæde, eftertanke og oplevel-
ser rundt om i hele landet. I deres arbejde med freds-
orkestret Middle East Peace Orchestra har de spillet 
og nedbrudt grænser og bevist, at musik er mere end 
underholdning.
Sammen med Aarhus Symfoniorkester byder de nu 
på en time med en vidunderlig blanding af musikalsk 
sjov og alvor. De er det levende eksempel på, at 
musik krydser grænser, bygger bro og skaber fred. 

Lørdag 5. okt. 2013 kL. 12.00 

anders singh Vesterdahl, accordeon
Henrik Goldschmidt, obo

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

sKønsang og KloKKeKlang
Igen i år fyldes Symfonisk Sal af julestemning, når 
symfoniorkestret afholder sin traditionsrige fa-
miliejulekoncert. Skolekor fra Aarhus inviteres hvert 
år til at medvirke ved denne koncert. Sidste år ind-
ledte Aarhus Symfoniorkester også et samarbejde 
med Sangkraft Aarhus. De har til formål at støtte og 
udvikle sang blandt børn i Aarhus, og hvad er så mere 
nærliggende end at samarbejde med symfoniorke-
stret omkring familiejulekoncerten? Resultatet blev 
en fantastisk koncert med dygtige og glade korbørn, 
og samarbejdet fortsætter i denne sæson.
Som et ekstra stjernedrys er det i år lykkedes at få 
aarhuspigen, Maria Lucia Heiberg Rosenberg, til at 
komme og synge sig ind i vores allesammens jule-
hjerter. Hun har efterhånden skabt sig et navn som 
en af de mest efterspurgte og dygtige sangerinder – 
især musicalgenren har hun gjort til sin. Alene i inde-
værende sæson har hun hovedrollen i to pragtfulde 
musicalopsætninger i Danmark ”Aladdin” og ”Shrek 
– The Musical”. Mon ikke vi får en smagsprøve…?

onsdag 4. dec. 2013 kL. 19.00

ole faurschou, dirigent
maria lucia Heiberg rosenberg, solist
Børnekor fra skoler i aarhus

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

musiKhistorien –  
Kort fortalt
Hvordan opstod musikken? Hvem kom først – 
Mozart eller Bach? Er Romantikken et novelleblad? 
Og hvornår opfandt man symfoniorkestret?

Alle disse spørgsmål – og mange flere – kan du få 
svar på, når Sigurd og Aarhus Symfoniorkester tager 
på rejse med en tidsmaskine gennem hele musikhi-
storien. Der vil være mulighed for at opleve munke-
sang og møde de største komponister i hele verden, 
men desværre kan vi ikke garantere, at den store 
romantiske klaverspiller holder sig væk… Når Sigurd 
Barrett er i byen kan man aldrig føle sig sikker!
Brug en formiddag med dit helt eget symfoniorke-
ster i godt selskab. Sjov, fortælling og masser af 
musik fra 1000 års musikhistorie – men pas på: du 
kan nok ikke undgå at lære noget.
I forbindelse med koncerterne vil der også være 
mulighed for at se og prøve alle de spændende 
instrumenter, idet Aarhus Musikskole fylder hele 
Musikhuset med ”Musik Til Livet”.
Man kan desuden bestille brunch i Musikhusets café.

Lørdag 22. marts 2014 kL. 10.00 
Lørdag 22. marts 2014 kL. 12.00

michael Bojesen, dirigent
sigurd Barrett, solist

fredags-familie-rabat
Mod forevisning af en billet til en hvilken som helst  
af familiekoncerterne (Familiejulekoncert, Sigurd 
eller syng-med koncerterne) kan man i Musikhusets 
Billetsalg købe en eller flere af fredagskoncerterne 
med 4plus abonnementsrabatten.
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søndag 29. sep. 2013 kl. 15.00

mozart Strygekvintet, KV 406, c-mol
Puccini Strygekvartet, ”Chrysanthemi”
Brahms Strygekvintet nr. 1, opus 88, F-dur 

medvirkende:
sarah Bennett, violin
eva Paulin Borchorst, violin
christine Hagge larsen, bratsch
nikolaj lind Pedersen, bratsch
chiao-Hui Hwang, cello

søndag 10. nOv. 2013 kl. 15.00

Bach Goldbergvariationer, Tema og første kanon 
r. strauss Strygetrio, Tema med variationer
sibelius Suite, strygetrio, A-dur
Beethoven Serenade for strygetrio, opus 8
 
medvirkende:
matthias Gahl, violin 
tue lautrup, bratsch
michael Gottschalck, cello

 Aarhus Symfoniorkesters fire kammerkoncerter, 
 29. sept., 10. nov., 2. feb. og 30. marts, kan købes 
 samlet i en koncertpakke à kr. 200.
 Kammerkoncerterne kan indgå i abonnement, 
 og i løssalg koster de kr. 115 pr. koncert.
 Der er unummerede gulvpladser.

søndag 2. Feb. 2014 kl. 15.00

schnittke Polka for strygekvartet
schnittke Violinsonate nr. 1
rachmaninov Klavertrio, g-mol, ”Elegiaque”
tjajkovskij Strygesekstet, opus 70, d-mol, 
”Souvenir de Florence”

medvirkende:
tue lautrup, violin
sarah Bennett, violin
Birgitte Bærentzen Pihl, violin og bratsch
nikolaj lind Petersen, bratsch
Brian Friisholm, cello
michael Gottschalk, cello
aya tominaga olesen, klaver

søndag 30. marts 2014 kl. 15.00

alessandro rolla Duetto for bratsch og cello 
nathan shirley ”The Cavern” 
for marimba og bratsch 
Hoffmeister Grand Duo nr. 3 for fløjte og bratsch
Halvorsen Passacaglia for violin og bratsch 
Devienne Duo, opus 5 for fløjte og bratsch 
matthew Frandsen ”Expressions” 
for bratsch og vibrafon 
Beethoven ”Mit zwei obligaten Augengläsern”, 
duo for cello og bratsch, Es-dur 
Drushinin ”Sinfonia a due” for to bratscher

medvirkende:
toril vik, fløjte
eva Paulin Borchorst, violin og bratsch
christine Hagge larsen, bratsch
eugene Hye-knudsen, cello
anders lynghøj, marimba og vibrafon

søndag 3. nOv. 2013  kl. 15.00

BaroQuearos intimo
BaroqueAros i en kammermusikalsk version.
Musik af bl.a. Vivaldi, Albinoni og Rameau

tirsdag 25. Feb. 2014 kl. 19.30

BaroQuearos unDer leDelse 
aF karismatiske karlsson
Göran Karlsson er en af Skandinaviens førende cem-
balister og ensembleledere indenfor den tidlige 
musik. Med sin præcise fornemmelse for stil og 
karakter samt sin usædvanlige farve- og kontrast-
rige forståelse af barokkens musik har han med suc-
ces turneret i store dele af Europa. Göran Karlsson 
underviser på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
og på Musikhögskolan i Göteborg. 

Musik af bl.a. Händel, Vivaldi og Telemann.

kun løssalg - online og i musikhusets Billetsalg 
enhedspris kr. 115
unge u. 25 og studerende kr. 85

kammerkonCerter i SymfoniSk Sal
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violin i 
Ian van Rensburg/
Stanislav Pronin
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Laura Simonsen
Hanne Holt Nielsen
Thea Clemson Andersen
AnnMari Nielsen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic Sønnichsen
Matthias von Niessen
Sarah Bennett
Olga Caceanova/
Jean-Hee Lee

violin ii 
Matthias Gahl
Birgitte Bærentzen Pihl
Arnold Baker 
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauritsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup 
Henry Lützhøft 
Olga Caceanova/
Jean-Hee Lee

BratscH 
Vakant 
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Erwin Chmiel
Lars Kvist 
Lise Pehrson 
Eva Paulin Borchorst
Morten Møller

cello 
Eugene Hye-Knudsen
Brian Friisholm
Michael Gottschalck 
Jens Lund Madsen
Ananna Lützhøft
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang

kontraBas 
Vakant
Frank Christensen
Vakant
Poul Erik Jørgensen
Christian Jørgensen

FløJte 
Lena Kildahl Larsen
Toril Vik
Judith Wehrle

oBo 
Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Merete Hoffmann

klarinet 
Mathias Kjøller
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 
Vakant
Rolf Sandmark

BasBasun 
Jens Vind, orlov

tuBa
Mattias Johansson

Pauke 
Jes Jensen

slaGtøJ
Anders Lynghøj
Ole Espensen

aDministration/teknik
Palle Kjeldgaard, musikchef
Birgitte Birthin, assistent 
Mette Storgård Jensen, 
projektmedarbejder (B&U)
Mariann Sejer Nielsen, 
informationschef
Bruno Pedersen, administrator
Lone Rønn Engelbredt, 
produktionsleder
Berit Haüser, arkivar
Bo Bach Lardon, regissør
René Nielsen, regissør

aarhuS SymfoniorkeSter
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den danSke StrygerkonkurrenCe
Oplev de største talenter blandt unge danske strygere, når Aarhus 
Symfoniorkester og Det Jyske Musikkonservatorium er vært for Den  
Danske Strygerkonkurrence fra 10. til 15. maj 2014. HKH Prins Joachim  
er protektor for konkurrencen, som henvender sig til unge strygere  

under 30 år. De indledende runder starter lørdag 
10. maj i Kammermusiksalen, Musikhuset Aarhus, 
hvor strygerne bliver akkompagneret af klaver. 
Finalekoncerten er torsdag 15. maj 2014 kl. 19.30 
i Symfonisk Sal, og her bliver de fire finalister  
ledsaget af Aarhus Symfoniorkester under 
ledelse af Henrik Schaefer.

Førsteprisen er kr. 50.000 og en koncert med Aarhus Symfoniorkester i  
den efterfølgende sæson, så konkurrencen er et vigtigt startskud for  
unge talenter på vej mod en solistkarriere.

Der er gratis entré til alle konkurrencens runder inkl. finalekoncerten  
torsdag 15. maj 2014 kl. 19.30 i Symfonisk Sal. Se mere på:  

www.dendanskestrygerkonkurrence.dk
                  - eller scan koden og se finalen fra sidste konkurrence

mere om muSikken
Husk, at der er gratis koncertoptakt i samarbejde med Aarhus Symfoniorkesters 
Venner før torsdags-koncerterne. Disse finder oftest sted i kammerkoncert-
salen kl. 18.30 til 19.00. Man møder bare op, og optakterne er gratis.  
Læs mere eller meld dig ind i venneforeningen på www.ASOV.dk. 

Vil du vide mere om musikken, kan du finde kurser med musikforedrag  
hos FOF (tlf. 8612 2955) og Folkeuniversitetet (tlf. 8619 0566).  
Kurserne finder sted i løbet af sæsonen. 

Du møder os også på:

ASO ANN._Layout 2  13/03/13  15.58  Side 1
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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. Disse er ikke i normalt forsalg og ikke i abonnement)

konCerter med forhøjede billetpriSer
Verdi 200 år 24. og 25. okt. 2013, Wagner 200 år 31. okt og 2. nov. 2013., 28. 
nov. 2013,  julekoncerterne 12. og 13. dec. 2013, nytårskoncerterne januar 
2014, Strauss 150 år 1. og 2. maj 2014
Prisgruppe a B c
Løssalg  295 260 235
Abonnement (4plus) og Fredags-Familierabat 265 230 205
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

konCerterne 14. og 16. martS 2014 
Prisgruppe a B c
Løssalg  395 335 275
Abonnement (4plus) og Fredags-Familierabat 355 295 235
Abonnement (7plus) 310 245 205
Løssalg m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år) 310 245 205
Abonnement (4plus) m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år) 265 225 195
 

enhedSpriS
Kammerkoncerter, familiejulekoncert, Syng-med koncert 14. dec. 2013 og 
20. feb. 2014 samt Sigurd Barrett-familiekoncerter 22. marts 2014 
Løssalg   115
Abonnement (4plus og 7plus) og Fredags-Familierabat    100
Løssalg m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år)     85
Abonnement (4plus) m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år)   75

partoutkort
Indeholder 11 symfonikoncerter, 6 koncerter med forhøjede billetpriser, 1 koncert 
med særpris og 1 syng-med koncert
Prisgruppe a B c
Alm. partoutkort 4.305 3.595 3.395
Partoutkort m. særlig rabat stud., unge u. 25 og pens. 3.930 3.220 3.020

fredagSpartoutkort
Indeholder 3 symfonikoncerter, 5 koncerter med forhøjede billetpriser og 
1 koncert med særpris
Prisgruppe a B c
Alm. partoutkort 2.260 1.875 1.765
Partoutkort m. særlig rabat stud., unge u. 25 og pens. 2.085 1.700 1.590

tilkøb til abonnenter og partoutkortholdere
Festuge classic 2013
Lørdag 31. august 2013 kl. 19.30, søndag 1. sept. 2013 kl. 16.00
  a B c
Særpris til abonnenter og partoutkortholdere 545 445 345

bruCkner-konCerter 27. og  28. martS 2014 kl. 19.30
Køber du en af to ovenstående koncerter til normalpris kan du købe den  
anden koncert for 100,- 
Særpris for Bruckner-koncert nr. to (Enhedspris)    100
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abonnement
Bliv abonnent på de store musikoplevelser, vælg en 
god plads i salen og spar penge! Køb billet til minimum 
fire koncerter samtidig – så udløses abonnementsra-
batten 4plus.  Eller køb minimum syv koncerter, så 
udløses 7plus abonnementet. Der kan vælges frit mel-
lem symfoni-, kammer- og familiekoncerter. Bemærk 
at koncerterne skal købes samlet for at opnå rabatten. 
Man kan så efterfølgende købe flere koncerter til 
abonnementspris, dvs. abonnementer kan løbende 
suppleres igennem hele sæsonen. Abonnementer kan 
oprettes online, men ønsker man at supplere sit  
abonnement skal man henvende sig i billetsalget. 
Koncerter, der er i tilkøb til abonnement, skal ligeledes 
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. 
Partoutkortkunder, der vil beholde deres nuværende 
plads, bedes genbestille senest 2. maj 2013. 
Pensionister (Folkepension) får rabat ved køb af  
partoutkort. Bemærk venligst, at Partoutkort er  
til personligt brug.

gentegning og oprettelSe
Gentegning af partoutkort, bestilling af nye partout-
kort og abonnementer kan ske fra 24. april 2013. 
Denne dag uddeles kø-numre i Foyeren fra kl. 11  
og billetsalget åbnes kl. 12. Også onlinesalg  
fra kl. 12. Abonnement kan købes online på:  
www.aarhussymfoni.dk, www.billetlugen.dk og 
www.musikhusetaarhus.dk. Vi tilstræber, at nye par-
toutkortkunder får den samme plads hele sæsonen.
Vælger man at møde op i billetsalget på abonne-
ments-åbningsdagen, må man påregne en vis  
ventetid. Abonnementskuponer bedes udfyldt  
på forhånd. Man kan ikke bestille over telefonen.

rabatter og grupperabat
Der gives rabat til studerende og unge under 25 år.  
I øvrigt henvises til mængderabat for abonnenter, 
som beskrevet ovenfor. 
 Ved køb af minimum 25 billetter til en koncert gives 
25% rabat af løssalgsprisen.
Kørestolsbrugere får ved køb af en billet en gratis 
ledsager med til koncerten.
 Vi anbefaler, at gangbesværede køber pladser  
på gulvet.

laSt minute-billetter  
til Studerende
Studerende kan fra en time før koncerten købe en 
billet til kr. 60, såfremt 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 14. og 16. marts 
2014. Gyldigt studiekort skal forevises.

fredagS-familie-rabat
Mod forevisning af en billet til en af 
Familiekoncerterne (Sigurds koncerter, 
Familiejulekoncert) eller syng-med koncerterne 
(hhv. 14. dec. og 20. feb.) kan man i Musikhusets 
Billetsalg købe en eller flere af fredagskoncerterne 
med 4plus abonnementsrabatten. 

beStilling og betaling af abonnement
1) Udfyld bestillingskuponen og vælg mindst fire 
koncerter. Husk at angive prisgruppe og antal billet-
ter. Husk at kontrollere datoen, hvor der er to mulige 
koncerter. Ved evt. udsolgte koncerter kan man mar-
kere, om alternativ dato/klokkeslæt ønskes ved at 
skrive ”ALT” ud for den alternative koncert.
2) Udregn beløbet. Priserne er anført på side 30. 
Udfyld kuponen med navn, adresse og telefonnum-
mer og gerne e-mail-adresse. Husk at opgive dan-
kort 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 bil-
letter refunderes ikke. Alle henvendelser vedrørende 
billetter, abonnements- og partoutkortbestillinger 
rettes til Musikhusets Billetsalg mandag til lørdag  
kl. 12-17, telefonisk henvendelse mandag til lørdag 
kl. 13-17 (telefon 8940 4040). På koncertdage 
åbner Musikhusets Billetsalg desuden en time  
før koncerten. 

løSSalg
På www.aarhussymfoni.dk , www.billetlugen.dk og 
www.musikhusetaarhus.dk  kan løssalgsbilletter 
bestilles i ro og mag hjemmefra. Der er mulighed for 
print-selv billetter eller for at få billetterne tilsendt 
mod betaling af gebyr. Løssalget åbner 6. maj 2013.

parkering og parkeringSkort
Parkeringskort til Scandinavian Congress Centers 
p-anlæg kan købes for kr. 50 i forbindelse med køb af 
billet. Køb dine p-kort til hele sæsonen allerede, når 
du køber dine billetter. Aht. parkering opfordres pub-
likum til at tage hjemmefra i god tid inden koncerter-
ne. Der henvises til Scandinavian Congress Centers 
p-anlæg ved siden af Musikhuset, til Musikhuset 
Aarhus’ parkeringskælder under det tilbyggede 
Musikhus eller til Bruuns Galleris p-anlæg. Der findes 
fire handicap p-pladser ved Musikhuset tæt på ind-
gangen 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/Symfonisk Sal.

Ret til ændringer forbeholdes.

sådan bestiller 
du abOnnement
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    Prisgruppe (sæt kryds)    antal billetter i abonnement

 koncert Dato/klokken       a           B          c                                  total              Pris i alt

P Festugekoncert  Tor. 5. sept. 2013 kl. 19.30

P Symfonikoncert  Tor. 12. sept. 2013 kl. 19.30

P Symfonikoncert  Tor. 26. sept. 2013 kl. 19.30 

FP Symfonikoncert  Fre. 27. sept. 2013 kl. 19.30

 *Kammerkoncert  Søn. 29. sep. 2013  kl. 15.00  Enhedspris 

P Symfonikoncert  Tor. 10. okt. 2013 kl. 19.30 

P Verdi 200 år  Tor. 24. okt. 2013 kl. 19.30    

FP Verdi 200 år  Fre. 25. okt. 2013 kl. 19.30    

P Wagner 200 år  Tor. 31. okt. 2013 kl. 19.30   

FP Wagner 200 år   Lør. 2. nov. 2013 kl. 15.00   

 Symfonisk poesi  Ons. 6. nov. 2013 kl. 19.30 

 *Kammerkoncert  Søn. 10. nov. 2013 kl. 15.00  Enhedspris 

P Symfonikoncert  Tor. 28. nov. 2013 kl. 19.30   

 Familiejulekoncert  Ons. 4. dec. 2013 kl. 19.00  Enhedspris 

P Julekoncert  Tor. 12. dec. 2013 kl. 19.30   

FP Julekoncert  Fre. 13. dec. 2013 kl. 19.30   

 Syng-med Messias  Lør. 14. dec. 2013 kl. 15.00  Enhedspris 

 Nytårskoncert  Lør. 4. jan. 2014 kl. 12.00    

  Nytårskoncert  Lør. 4. jan. 2014 kl. 19.30     

P  Nytårskoncert  Tor. 9. jan. 2014 kl. 19.30     

FP  Nytårskoncert  Fre. 10. jan. 2014 kl. 19.30     

 Nytårskoncert  Lør. 11. jan. 2014 kl. 12.00    

 Nytårskoncert  Lør. 11. jan. 2014 kl. 19.30     

P Symfonikoncert  Tor. 16. jan. 2014 kl. 19.30

P Symfonikoncert  Tor. 23. jan. 2014 kl. 19.30

P Symfonikoncert  Tor. 30. jan. 2014 kl. 19.30

 *Kammerkoncert  Søn. 2. feb. 2014 kl. 15.00  Enhedspris

P Symfonikoncert  Tor. 6. feb. 2014 kl. 19.30 

P Syng-med Tor. 20. feb. 2014 kl. 19.30   Enhedspris

P/FP Symfonikoncert  Fre. 14. mar. 2014 kl. 19.30   

 Symfonikoncert  Søn. 16. mar. 2014 kl. 16.00 

P=Partoutkort · FP=Fredagspartoutkort · Øvrige koncerter ikke i partoutkortsalg, men i abonnement
Alle koncerter finder sted i Symfonisk Sal. Vælg minimum 4 koncerter i abonnement/4plus. 
Ved minimum 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:

Spring køen over og bestil online på
aarHussYmFoni.Dk, BilletluGen.Dk eller
musikHusetaarHus.Dk

Her finder du dit kontrolciffer:

                 

    Prisgruppe (sæt kryds)    antal billetter i abonnement

 koncert Dato/klokken       a           B          c                                  total              Pris i alt

 Familiekoncert  Lør. 22. mar. 2014 kl. 10.00  Enhedspris 

 Familiekoncert  Lør. 22. mar. 2014 kl. 12.00  Enhedspris 

P Symfonikoncert  Tor. 27. mar. 2014 kl. 19.30

FP Symfonikoncert  Fre. 28. mar. 2014 kl. 19.30

 *Kammerkoncert  Søn. 30. mar. 2014 kl. 15.00  Enhedspris 

P Symfonikoncert  Tor. 3. april 2014 kl. 19.30  

P Påskekoncert  Tor. 10. april 2014 kl. 19.30

FP Påskekoncert  Fre. 11. april 2014 kl. 19.30

P Symfonikoncert  Tor. 1. maj 2014 kl. 19.30      

FP Symfonikoncert  Fre. 2. maj 2014 kl. 19.30     

 Tilkøb til abonnement og partoutkort

 Festuge Classic  Lør. 31. aug. 2013 kl. 19.30

 Festuge Classic  Søn. 1. sep. 2013 kl. 16.00

 *Kammerkoncertpakke à kr. 200  Enhedspris

 27. marts à kr. 100  som tilkøb til 28. marts Enhedspris

 28. marts à kr. 100 som tilkøb til 27. marts Enhedspris

 Partout-/Fredagspartoutkort angiv antal ud for prisgruppen 

 Angiv P eller FP                                     Parkeringskort à kr. 50:

                   samlet pris:



billetsalg 89404040
musikhusetaarhus.dk 

mød os på

aarhus
musikhuset
klassisketoner

A
R

O
S

 K
O

M
M

U
N

IK
ATIO

N

Den kgl. Ballet og Aarhus Symfoniorkester
Nøddeknækkeren 

 29.-30. december 2013 

Det kgl. Teater 
Sonetter 

 10. december 2013 

 Dresdner Philharmonie 
 Brahms og Haydn 
 8. november 2013 

 Don Juan 
 Den kgl. Opera og 
 Concerto Copenhagen 
 4. april 2014 

Foto: Miklos Szabo

 Quorum Balletten 
 Two Centuries 
 27. oktober 2013 

Foto: Henrik Stenberg
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·  ARKITEMA K/S
·  Advokaterne i Jyllandsgården A/S
·  Alectia A/S
·  Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S
·  AVK Holding
·  Bech-Bruun
·  BRANDT - revision og rådgivning
·  CHD Holding A/S
·  Danica Pension
·  Dansk Musiker Forbund
·  Danske Bank
·  Dansk Erhvervsprojekt A/S
·  Delacour Dania advokatpartnerselskab
·  Deloitte Statsautoriseret
  Revisionspartnerselskab
·  A. Enggaard A/S
·  E.M. og B. Dalsgaard
·  Ennova 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
·  Jyske Bank
·  Kjær og Richter
·  Kosan Gas A/S
·  KPMG Statsautoriserede Revisorer
·  Krifa
·  Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
·  Kuben Management A/S
·  Aakjær Landinspektører
·  Lautrup, Dansk Administrationsselskab A/S
·  Linco Holding A/S
·  Finn Nielsen
·  Nordea
·  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
·  SYDBANK
·  Todbjerg Busser A/S
·  torbenbrandi -  projektudvikling for 

byggebranchen
·  Tømrermester Ebbe Juul
·  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 Forsknings Fond
· Per Aarsleff A/S

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. 8940 9090.

STøT AARHUS SYMFONIORKESTER 

 Bliv FaDDer
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