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Velkommen
Musik er liv - som dette uudslukkeligt. Og det er jo ganske vist klogt sagt af 
vores verdensstjerne Carl Nielsen, som i disse år er det hotteste hotte overalt i 
musikkens verden lige fra Nørre Lyndelse til New York. Aarhus Symfoniorkester 
fejrer vores fynske spillemand i de kommende to sæsoner blandt andet med 
opførelsen af hans seks symfonier, men også med familiekoncerter og en syng- 
med koncert, hvor publikum kan få lejlighed til at sige ”Tak for sangen, Carl”. 
Nielsen komponerede sin fjerde symfoni ”Det Uudslukkelige” i 1916 som  
et kunstnerisk manifest mod Første Verdenskrigs galskab og tragedier.  
Aarhus Symfoniorkester markerer 100-året for udbruddet af krigen ved  
to koncerter i september 2014, hvor du 18. og 19. september kan opleve 
Bernsteins 2. symfoni ”Age of Anxiety” med ledsagelse af film og malerier  
i serien Symfomagica. 

Mangfoldighed og valgfrihed er nøgleordene for Aarhus Symfoniorkesters  
tilbud til dig. Vore koncerter spænder fra de intime kammerkoncerter over 
familiekoncerter til de store symfonikoncerter. Vi er byens orkester, også  
når Den Jyske Opera eller Den Kongelige Ballet har forestillinger i Store Sal,  
og vi optræder desuden på byens skoler og lokalcentre.

Du kan møde os på internettet og mange steder i byen, men det ultimative 
møde finder naturligvis sted i Symfonisk Sal, hvor vi har noget helt særligt  
til dig: Nærvær og fordybelse i selskab med ”Den store musik” fortolket af  
Aarhus Symfoniorkesters entusiastiske musikere og dirigenter og solister  
i verdensklasse.

Velkommen til koncert med Aarhus Symfoniorkester.

Palle Kjeldgaard
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G r A t i s  f i n A l e k o n c e r t 

D e n  D A n s k e  s t r y G e r k o n k u r r e n c e

tAlenterne testes 
Som afslutning på ugens højt profilerede konkurren-
ce for unge strygertalenter, kan man i aftenens fina-
lekoncert opleve de fire finalister akkompagneret af 
Aarhus Symfoniorkester. Hver finalist spiller en sats 
fra et af hovedværkerne for deres respektive instru-
ment, og det hele styres fra dirigentpodiet af den 
unge tyske dirigent, Henrik Schaefer. HKH Prins 
Joachim overrækker som protektor priserne. 
Konkurrencen henvender sig til unge strygere under 
30 år. Udover førsteprisen på kr. 50.000,-  
får vinderen af konkurrencen en koncert med Aarhus 
Symfoniorkester i den kommende sæson, så det kan 
nemt blive startskuddet for de unge talenters vej 
mod en solistkarriere. Allerede fra lørdag 10. maj 
2014 kan man følge de indledende runder i konkur-
rencen, som finder sted i Kammerkoncertsalen, 
Musikhuset Aarhus. Der er gratis adgang til såvel de 
indledende runder som til finalekoncerten. 

Torsdag 15. maj 2014 kl. 19.30 

Henrik schaefer, dirigent
konkurrencens fire finalister

 

 
 

 

m u s i k  o G  f i l m

DøD mAnDs kiste meD 
stort symfoniorkester
Tag med på Jack Sparrows pirateventyr i Caribien 
sammen med et fuldt symfoniorkester. Oplev den 
storslåede film ”Pirates of the Caribbean 2 – Dead 
Man’s Chest” på det store lærred, og med Aarhus 
Symfoniorkester dirigeret af David Firman, der leve-
rer den storslåede musik og hele lydsiden til Disneys 
actionfyldte eventyrfilm med Johnny Depp, Orlando 
Bloom og fortryllende Keira Knightley. Musikhuset 
Aarhus og Aarhus Symfoniorkester gentager suc-
cesen fra sidste år, hvor der var totalt udsolgt til den 
første ”Pirates of the Caribbean” Live i Store Sal. 

Fredag 30. maj 2014 kl. 19.30 
lørdag 31. maj 2014 kl. 15.00

store sal 
Priser kr. 340/290

David firman, dirigent 

Pirates of the caribbean 2

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

CArl og ColAfeliCe
Carl Nielsen er blevet kaldt ”Musikkens H.C. 
Andersen”, og det er slet ikke overdrevet. Det er 
ubeskriveligt, hvad Nielsen har betydet for sang-
skatten i vores egen andedam, og hvad hans store 
symfoniske musik har betydet i koncertsalene her-
hjemme og i udlandet. Oplev her den fremragende 
Eugene Tzigane dirigere forspillet til Nielsens første 
opera samt hans storslåede symfoni nr. 5. Det blev 
den kun 17-årige Leonardo Colafelice, der løb med 
sejren under Aarhus International Piano Compe-
tition i marts 2013. Udover kontanter var en  
koncert med Aarhus Symfoniorkester en mindst  
lige så vigtig del af førsteprisen. Det nu 19-årige 
klavertalent er tilbage i Aarhus som solist i 
Rachmaninovs tredje klaverkoncert. Efter konkur-
rencen i 2013 skrev Stiftstidendes anmelder såle-
des: ”Sådan! Kraftfuldt spil med teknisk brillans og 
dog stor udtrykskraft i en varieret dynamik kende-
tegnede italienerens spil.”

Fredag 6. juni 2014 kl. 19.30 
Koncerten spilles 5. juni kl. 19.30 i anledning af  
Carl Nielsen Festivalen i Odense Koncerthus. 
Scan QR-koden og hør Colafelice spille Tjajkovskij 
ved klaverkonkurrencen marts 2013

eugene tzigane, dirigent
leonardo colafelice, klaver

carl nielsen Forspil til Saul og David
sergej rachmaninov Koncert for klaver og orkester nr. 3
carl nielsen Symfoni nr. 5

sommerkonCerter 2014

150 år
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G r A t i s  f A m i l i e k o n c e r t

feen fumle møDer  
symfoniorkestret
Feen Fumle – i skikkelse af Kaya Brüel – har det ikke 
altid nemt: hun er lidt klodset og kommer hele tiden 
galt af sted. Ved et tilfælde ramler hun ind i Aarhus 
Symfoniorkester, og det bliver ikke kedeligt! På en 
underholdende og sjov måde introduceres publikum 
til symfoniorkestrets verden og de forskellige instru-
menter – hele tiden med musikken i centrum. 
Koncerten er en del af Aarhus Symfoniorkesters nye 
koncept Symfomagica, hvor der med kameraer og 
videoteknik bliver vist billeder på en storskærm 
hængt op over orkestret. Har du lyst til at møde 
symfoniorkestret for første gang – eller vil du opleve 
det på en ny måde? Så er dette koncerten for dig, 
dine børn og børnebørn.

lørdag 14. juni 2014 kl. 12.00 

Jesper Juul, dirigent
kaya Brüel, solist

 

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

tue lAutrup 
på hjemmebAne 
Skal du være dirigent, er der kun et sted, du kan lære 
dette svære fag, nemlig på podiet foran orkestret. 
Ved denne koncert vil der være hele tre dirigentstu-
derende på podiet, nemlig Iain McLarty,  Magnus 
Fryklund samt Vincenzo Milletarì. Deres lærer, 
Giordano Bellincampi, vil præsentere koncerten og 
styre slagets gang. Som solist kan du opleve orke-
strets 4. koncertmester Tue Lautrup i Chaussons 
elegiske og stemningsfyldte Poème. Tue Lautrup 
trådte sine barnesko i Aarhus og efter at have været 
ansat i DR SymfoniOrkestret i en årrække, valgte  
Tue i 2012 at søge tilbage til sin hjemby, hvor han 
med bravur vandt konkurrencen som orkestrets  
4. koncertmester. 

lørdag 21. juni 2014 kl. 12.00
I samarbejde med Det Kgl. Danske Musikkonser-
vatorium og Det Jyske Musikkonservatorium

iain mclarty, dirigentstuderende
magnus fryklund, dirigentstuderende
Vincenzo milletarì, dirigentstuderende
tue lautrup, violin

ernest chausson Poème for violin og orkester
Peter tjajkovskij Symfoni nr. 4

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

en musikAlsk rejse 
Tag på en musikalsk rejse med dit orkester startende 
i Norge via England til Italien. Strengt taget starter 
turen i Afrika, idet Peer Gynt i den elskede Morgen-
stemning ikke befinder sig hjemme i Norge, men  
derimod vågner op i Saharas ørken. Simon Duus var 
en særdeles overbevisende vinder af Aarhus 
Symfoniorkesters og Det Jyske Musikkonserva-
toriums solistkonkurrence 27. januar 2014. Med sin 
smukke barytonstemme er Duus godt på vej mod en 
solistisk karriere, og han har tidligere optrådt med 
Aarhus Symfoniorkester både på cd og som solist. 
Tjajkovskij komponerede sin Capriccio Italien under 
et ophold i Italien i 1880. Værket er fyldt med 
smægtende, skønne italienske melodier og slutter, 
som det sig hør og bør, med en fyrig tarantel.  

onsdag 25. juni 2014 kl. 19.30 
I samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium 

Håkon Daniel nystedt, dirigent
simon Duus, baryton 

edward Grieg Peer Gynt Suite nr. 1
Vaughan Williams Songs of Travel 
Peter tjajkovskij Capriccio Italien  
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s k A n D e r B o r G  f e s t i V A l

DArio og DAnmArks 
største folkekor 
Det kan godt være, at de festivalglade deltagere er 
ved at være lidt rustne i mælet her på Skanderborg 
Festivalens sidste dag. Men der er al mulig grund til 
at rømme sig og møde op til den traditionelle mid-
dagskoncert med Aarhus Symfoniorkester. For det 
første er Danmarks ”Mr. fællessang nr. et” alias 
Michael Bojesen dirigent. For det andet er Danmarks 
dejligste Dario Campeotto solist, og for det tredje vil 
Dario synge for, når publikum i skoven sammen skal 
oplade stemmerne. Michael håber, at mere end 
6000 mennesker synger med på bl.a. Tommy (og 
Rasmus) Seebachs ”Under stjernerne på himlen” i 
Danmarks største folkekor.  
Billetter via www.smukfest.dk

søndag 10. augusT 2014 kl. 12.00
Bøgescenen

michael Bojesen, dirigent
Dario campeotto, sang
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f e s t u G e  c l A s s i c  2 0 1 4

festuge ClAssiC meD pumezA og pilmArk 
Den lyriske sydafrikanske sopran Pumeza Matshikiza er et frisk pust i det globale operamiljø og kaldes ”en af de 
mest spændende nye stemmer”. Hun er født og opvokset i Cape Town, og nu har hendes stemme løftet hende op 
i operadivaernes verdenselite. I 2014 udkommer hendes debut-cd på Decca Classics, som hun har eksklusiv 
kontrakt med. Pumeza flankeres ved koncerten af Søren Pilmark, en af Danmarks mest anerkendte skuespillere 
fra både film, tv og teater. Foruden at være en genial skuespiller er han også kendt for sit uomtvistelige musikal-
ske talent. Pilmark har givet et bredt publikum store oplevelser fra geniale Shakespeare-fortolkninger over den 
småpsykopatiske, skallenikkende Torkild i ”Blinkende lygter” til lummer humor med ”Ørkenens Sønner”. Især 
med de sidste har Pilmark brugt sin musikalitet, der spirede frem allerede, da han var elev på skuespillerskolen i 
Aarhus. Tobias Ringborg, den svenske dirigent, er et kendt og afholdt ansigt hos Aarhus Symfoniorkester, hvor 
han har stået i spidsen for så forskellige koncerter som symfoni-, nytårskoncerter og operaforestillinger.
 Abonnenter ved Aarhus Symfoniorkester får 50 kr. rabat på løssalgsprisen ved tilkøb til abonnement.

lørdag 30. augusT 2014 kl. 19.30
søndag 31. augusT 2014 kl. 15.00

I samarbejde med Musikhuset Aarhus.  Løssalg kr. 395/335/275

tobias ringborg, dirigent
søren Pilmark, konferencier og solist
Pumeza matshikiza, sopran

Arier af  Giacomo Puccini og W.A. mozart. Det komplette program offentliggøres senere.
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f e s t u G e k o n c e r t

klAssikere i nyt lys
”Same, but different” er temaet ved Aarhus Festuge 
2014. Det gælder om noget koncertens første værk, 
hvor komponisten Hans Abrahamsen har bearbejdet 
og orkestreret Carl Nielsens Commotio for orgel og 
forvandlet det til et symfonisk værk. Aarhus 
Symfoniorkesters soloklarinettist Mathias Kjøller 
har efter en afstikker til DR SymfoniOrkestret valgt 
at vende tilbage til Aarhus. Mathias er solist i 
Mozarts udødelige klarinetkoncert, som ifølge P2s 
lyttere er det mest populære klassiske værk over-
hovedet, valgt blandt 50 klassiske hits. Michael 
Schønwandt, som altid er en populær gæst i Aarhus, 
har netop modtaget P2s Kunstnerpris i anerkendelse 
af hans enestående betydning for dansk musikliv i 
mere end 30 år. Schønwandt fortolker Dvořáks lyse 
og optimistiske 8. symfoni, et værk som i den grad 
bevæger sig fra mol til dur.

Torsdag 4. sep. 2014 kl. 19.30 
Koncerten gentages fredag 5. september 2014  
kl. 19.30 i Herning Kongrescenter

michael schønwandt, dirigent
mathias kjøller, klarinet

carl nielsen/Hans Abrahamsen  
Commotio (Uropførelse)
W.A. mozart Koncert for klarinet og orkester
Antonín Dvořák Symfoni nr. 8

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

Age of Anxiety
Aarhus Symfoniorkester markerer ved denne koncert 100-året for udbruddet af Første Verdenskrig i 1914 
med tre værker, som alle relaterer sig til de to verdenskrige i, hvad W. H. Auden kaldte angstens tidsalder.  
Fire personer, tre mænd og en kvinde, mødes på en bar i New York under Anden Verdenskrig i Audens digt ”Age 
of Anxiety”. Da digtet udkom i 1947, inspirerede det Bernstein til at komponere sin 2. symfoni, der mere eller 
mindre er en klaverkoncert, som Bernstein selv spillede ved værkets uropførelse i 1949. Den tyske kunstner 
Alexander Polzin har skabt 99 malerier, som følger symfonien og digtets forløb og struktur, og disse vises under 
koncerten sammen med citater fra Audens digt. John Adams skrev sin opera ”Doctor Atomic” sammen med 
Peter Sellars. Operaen handler om timerne op til den første atomprøvesprængning i New Mexicos ørken i juli 
1945. Bartóks ”Den Forunderlige Mandarin” er komponeret i 1918-19, og pantomimen/balletten viser på alle 
måder angsten og fortvivlelsen efter Første Verdenskrig. Umiddelbart efter uropførelsen i 1926 blev værket  
forbudt af Konrad Adenauer, Kølns overborgmester, og senere Vesttysklands første forbundskansler, som  
betegnede værket som amoralsk og anstødeligt. 

Torsdag 18. sep. 2014 kl. 19.30
Fredag 19. sep. 2014 kl. 19.30

Benjamin shwartz, dirigent 
søren rastogi, klaver

leonard Bernstein Symfoni nr. 2, ”Age of Anxiety”
John Adams Doctor Atomic Symphony
Béla Bartók Suite fra ”Den forunderlige Mandarin”

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

Det uuDslukkelige og Vier letzte lieDer
Richard Strauss’ 150 år fejres verden over, og i Aarhus fortolker den amerikanske sopran Lise Lindstrom 
Strauss’ gribende inderlige og afskedsfyldte ”Vier letzte Lieder”. Lise Lindstrom har med sin sjældne dramati-
ske kraft, kombineret med en ungdommelig sopranklang, fortryllet publikum på bl.a. Metropolitan og San Diego 
Operaen, Deutsche Oper Berlin og Wiener Staatsoper, især i rollen som Turandot. I maj 1948 satte Strauss 
musik til ”Im Abendrot”, og året efter fik han præsenteret nogle digte af Hesse, og han nåede at sætte musik til 
de tre. Oplev her Strauss’ første symfoniske digt, Don Juan, hans gennembrudsmusik sammen med noget af det 
sidste, den aldrende komponist skrev – kort efter Anden Verdenskrigs slutning. Vores egen Carl Nielsen skal fej-
res for sine 150 år i 2015. Vi hylder dog Nielsen allerede i 2014 med opførelsen af symfoni nr. 4, der blev kom-
poneret som en reaktion på Første Verdenskrigs rædsler. ”Musik er liv, og som dette uudslukkeligt”, skrev 
Nielsen som overskrift til symfonien. Dirigent er tjekken Jaroslav Kyzlink, som med succes dirigerede orkestrets 
storslåede Wagner Gallaer sidste sæson. 
I denne uge afholdes der Nordisk Orkesterkonference i Aarhus.

Torsdag 25. sep. 2014 kl. 19.30
Fredag 26. sep. 2014 kl. 19.30

Jaroslav kyzlink, dirigent 
lise lindstrom, sopran 
 
richard strauss Don Juan 
richard strauss Vier letzte Lieder
carl nielsen Symfoni nr. 4, “Det uudslukkelige” 
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s y m f o n i k o n c e r t e r 

spAnske nætter og frAnske fArVer 
Hun er i toppen blandt de yngre pianister lige nu, den spanske pianist Judith Jáuregui, som endnu ikke er fyldt 30 
år. I november 2013 debuterede hun i New York, og nu kommer hun til Symfonisk Sal med virtuos musik fra sit 
hjemland. ”Nætter i spanske haver” byder på varme og eksotiske klaverklange fra Spaniens måske største kompo-
nist, Manuel de Falla. De Falla var uddannet på konservatoriet i Madrid, men flyttede til Paris, hvor også Ravel slog 
sine musikalske folder. De komponerede begge musik til den russiske ballet i Paris under Diaghilev. Han bestilte i 
1909 balletten om hyrdeparret ”Daphnis et Chloé” hos Ravel. Med de flotte orkesterfarver og impressionistiske 
træk blev balletten fra den græske digtning et højdepunkt i den ellers sky og tillukkede franskmands karriere. Den 
franske dirigent Marc Soustrot, født i Lyon og Ridder af Æreslegionen, har fransk musik som speciale. Oplev også 
150 års fødselaren Strauss’ symfoniske digt om Narren Till Eulenspiegel, hvem det gik så grueligt galt…

Torsdag 2. okT. 2014 kl. 19.30
Fredag 3. okT. 2014 kl. 19.30

I samarbejde med Randers Kammerorkester

marc soustrot, dirigent 
Judith Jáuregui, klaver

richard strauss Till Eulenspiegels lustige Streiche
manuel de falla Nætter i spanske haver
maurice ravel Daphnis et Chloé, Suite nr. 1 og 2
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s y m f o n i k o n c e r t 

beethoVen og Cherubini 
Tidligere chefdirigent Giancarlo Andretta er tilbage i Aarhus – og dagen efter på turné til Bornholm, som Aarhus 
Symfoniorkester besøger hvert 5. år.  Andretta medbringer con amore et italiensk/tysk program bestående af 
to ouverturer af italieneren Cherubini (1760-1842) og fremspirende romantik med Beethovens to første  
symfonier. Beethoven blev født ti år efter Cherubini og døde allerede i 1827, men de to indledte et venskab,  
som udviklede sig til gensidig beundring. Beethoven anså italieneren for at være samtidens betydeligste opera-
komponist. Cherubini overværede til gengæld i Wien uropførelsen af Beethovens eneste opera Fidelio.  
”Jeg bliver fortryllet, hver gang jeg hører om et nyt stykke musik af Dem, og jeg er lige så interesseret i disse, 
som i mine egne værker…” Så begejstret skrev Beethoven i et brev til Cherubini 15. marts 1823, i hvilket han 
også beklager sit dårlige helbred, som forhindrer ham i at møde Cherubini i Paris. Det er dog uvist om brevet  
nogensinde nåede modtageren. 
 

Torsdag 23. okT. 2014 kl. 19.30
Koncerten gentages fredag 24. oktober 2014 kl. 19.30 
i Rønne Kirke på Bornholm

Giancarlo Andretta, dirigent

luigi cherubini  Koncertouverture i G-dur
l. v. Beethoven  Symfoni nr. 2 
luigi cherubini  Ouverture Démophoon 
l. v. Beethoven  Symfoni nr. 1
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AArhus symfoniske 
orgelfestiVAl 2014
For tredje gang inviterer Aarhus Symfoniorkester, 
Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Domkirke, 
Vor Frue Kirke, Helligåndskirken i Aarhus og 
Mariager Kirke til orgelfestival. Der er i løbet af de 
seneste fire år meget omfattende blevet investe-
ret i nye orgler i Østjylland med Mariager Kirkes 
Aubertin-orgel i 2010, Klais-orglet i Symfonisk Sal 
i Musikhuset Aarhus ligeledes i 2010, 
Helligåndskirkens Allan-hybridorgel i 2012 og 
senest i 2013 med et nyt Eule-orgel på Det Jyske 
Musikkonservatorium. Alle disse orgler bliver brugt 
særdeles flittigt takket være områdets engagere-
de organister og et frodigt musikliv både i koncert-
sal og kirke, ligesom orgelklassen på Det Jyske 
Musikkonservatorium har en god søgning og et 
højt niveau. Ved dette års orgelfestival viser vi 
spændvidden i instrumentets muligheder fra det 
store symfoniske brus i Symfonisk Sal over solo-
koncerter i kirkerne til intimkoncerter på Det Jyske 
Musikkonservatoriums lokale 232, hvor det nye 
Eule-orgel befinder sig. Her kan du opleve det nye-
ste skud på orgelstammen sammen med 34 andre 
publikummer i ”livsstilskoncerter” af 40 minutters 
varighed, hvor der både bydes på fransk og engelsk 
poesi, skønne orgeltoner og god rødvin.

A A r H u s  s y m f o n i s k e 
o r G e l f e s t i V A l

toCCAtA for orgel og 
sibelius’ pArsifAl
Aarhus Symfoniske Orgelfestival har i år fokus på 
Carl Nielsens Commotio. Du kan opleve værket i sin 
originalversion for orgel i løbet af festivalen og ved 
denne koncert i Bo Holtens symfoniske version. 
Koncertens solist Svend Hvidtfeldt Nielsen  
uropfører sit eget værk ”Toccata for orgel og sym-
foniorkester” bestilt af Aarhus Symfoniorkester og 
komponeret med støtte fra Statens Kunstfond.  
Carl Nielsen og Sibelius blev begge født i 1865,  
og de strides om titlen som Nordens største sym-
foniker. Men hvor Nielsen var produktiv lige indtil 
sin død i 1931, sluttede Sibelius sin gerning som  
komponist i 1926, hvorefter 30 års tavshed 
omgærdet af myter og spekulationer fulgte. 
Hvorfor skrev den finske mester aldrig en symfoni 
mere efter den 7., som han selv uropførte i 1924? 
Måske var alt sagt med dette mesterværk, som 
dirigenten Sergei Kussevitskij meget passende har 
betegnet som Sibelius’ Parsifal.  

Torsdag 30. okT. 2014 kl. 19.30
Symfonisk Sal

Ari rasilainen, dirigent 
svend Hvidtfelt nielsen, orgel 

carl nielsen/Bo Holten Commotio
svend Hvidtfelt nielsen Toccata for orgel og 
symfoniorkester (Uropførelse)
 Jean sibelius  ”Kurkikohtaus”, opus 44/2 
Jean sibelius Symfoni nr. 7

k o n c e r t 

besøg frA hAmburg
Den tyske organist Christoph Schoener regnes 
blandt Europas førende organister, og han beklæ-
der den meget anerkendte og prestigefyldte stil-
ling som Kirchenmusikdirektor ved St. Michaelis 
Kirke i Hamborg. Schoener har optrådt overalt i 
verden, hans speciale er især i det tyske repertoire, 
og han har ved flere lejligheder opført samtlige 
Johann Sebastian Bachs orgelværker. Ved denne 
koncert kan du opleve Schoener i et program med 
musik af Bach, Reger, Liszt og Reubke. Schoener er 
endvidere en meget anerkendt lærer ved 
Musikkonservatoriet i Leipzig, og fredag  
formiddag 31. oktober giver han mesterklasse  
i Symfonisk Sal for studerende ved Det Jyske 
Musikkonservatorium.

Fredag 31. okT. 2014 kl. 19.30
Symfonisk Sal

christoph schoener, orgel

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

jorDens skAbelse
Oplev Bibelens skabelsesberetning på en helt ny 
måde, når en skuespiller genfortæller første 
Mosebog, og der vises kendte som ukendte billeder 
af blandt andet Rembrandt, Monet og Manet på 
lærredet over scenen. Ved orglet sidder Jakob 
Stevns-Lorentzen, som er organist og kantor ved 
Holmens Kirke og Christiansborgs Slotskirke i 
København. Han er en fremragende improvisator 
og tilknyttet Det Jyske Musikkonservatorium som 
lærer i dette helt specielle fag. Ved denne koncert 
vil han improvisere på det store Klais-orgel og lade 
orglets brus ledsage i alt 24 forskellige malerier  
og skabe en paradisisk fortælling i ord, toner  
og billeder.

lørdag 1. nov. 2014 kl. 11.00
Symfonisk Sal

Jakob stevns-lorentzen, orgel
nn, skuespiller

150 år
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l i e D k o n c e r t 

spAnisChes lieDerbuCh 
og Commotio
Den tyske tenor Markus Schäfer spænder vidt fra 
opera over oratorier til lied-kunsten, og han er des-
uden professor ved konservatoriet i Hannover. Den 
århusianske professorkollega Ulrik Spang-Hanssen 
er ligeledes særdeles alsidig både som organist 
men også som jazz-musiker på klaver og ham-
mondorgel. Markus Schäfer og Ulrik Spang-
Hanssen indspillede i 2004 en cd med Max Regers 
bearbejdelser for orgel af udvalgte lieder fra Hugo 
Wolfs ”Spanisches Liederbuch” og fra sammes 
”Mörike-Lieder”. Et bredt udvalg af disse vil blive 
sunget ved koncerten tillige med værker af Dvořák 
og Rheinberger. Endelig knytter Ulrik Spang-
Hanssen an til festivalens symfonikoncert torsdag 
ved at spille originalversionen af Carl Nielsens 
monumentale ”Commotio” fra 1931.

søndag 2. nov. 2014 kl. 15.00
Symfonisk Sal

Markus Schäfer, tenor
Ulrik Spang-Hanssen, orgel

progrAm for 
AArhus symfoniske 
orGelfestiVAl 
29. okt.–2. nov. 2014

onsdag 29. okTober 2014

kl. 19.30 Åbningskoncert, Mariager Kirke
Solist Matthias Wager, Sverige

Torsdag 30. okTober 2014

 kl. 19.30 Symfonikoncert, Symfonisk Sal, 
Musikhuset Aarhus
Aarhus Symfoniorkester, dirigent Ari Rasilainen 
Svend Hvidtfelt Nielsen, orgel og komponist

Fredag 31. okTober 2014

kl. 10.00-14.00 Symfonisk Sal, Musikhuset 
Aarhus, Gratis adgang
Mesterklasse med Christoph Schoener, Tyskland

kl. 16.00 Koncert, Vor Frue Kirke, Aarhus
Solist Inger-Lise Ulsrud, Norge

kl. 19.30 Koncert, Symfonisk Sal, Musikhuset 
Aarhus. Solist Christoph Schoener, Tyskland

kl. 22.00 Koncert, Helligåndskirken, Aarhus
Solist David Briggs, England

lørdag 1. november 2014

kl. 11.00 Familiekoncert, Symfonisk Sal, 
Musikhuset Aarhus, Gratis adgang
Solist Jakob Stevns-Lorentzen, Danmark

kl. 15.00 Koncert Aarhus Domkirke
Solist Thierry Escaich, Frankrig

søndag 2. november 2014

kl. 10.00 Højmesse, Aarhus Domkirke

kl. 15.00 Liedkoncert, Symfonisk Sal, Musikhuset 
Aarhus. Solist Markus Schäfer tenor, Tyskland og 
Ulrik Spang-Hanssen orgel, Danmark

orgelsAloner 
Torsdag 30. okT. kl. 17.00 og 22.00
Fredag 31. okT. kl. 17.45
lørdag 1. nov. kl. 17.00 og 18.00

Mødested ved Symfonisk Sal, orgelsalon i lokale 232

lars rosenlund nørremark, orgel
laura marie klindt nielsen, skuespiller

fem intime orgelsAloner 
Organist Lars Rosenlund Nørremark og skuespiller 
Laura Marie Klindt Nielsen inviterer til orgelsalon i 
selskab med det nye Eule-orgel. Du kan opleve 
poesi af Baudelaire og Oscar Wilde i dekadent fin 
de siécle-stemning med levende lys og forførende 
orgelklange tilsat god rødvin og lidt mundgodt. Så 
sluk mobilen, tag en pause og lad dig forføre ind i 
kunstens og musikkens verden.  
Orgelsalonen har en varighed af 40 minutter. 
Bemærk venligst, at der er begrænset plads med 
blot 35 tilhørere pr. koncert. Publikum bedes møde 
ved indgangen til Symfonisk Sal, hvorefter man 
samlet følges ad back stage til lokale 232.

priser til orgelfestiVAl
Koncert og liedkoncert i Symfonisk Sal, og  
orgelsaloner i Musikhuset Aarhus kr. 115,-.

Alle kirkekoncerter kr. 80,- ved indgangen i  
de pågældende kirker.

Partoutkort kr. 500,- giver adgang til alle  
koncerter i orgelfestivalen inkl. symfonikoncerten 
30. oktober. Nærmere oplysning om partoutkort 
via festivalens hjemmeside: 
www.aarhussymfoniskeorgelfestival.dk
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syng-meD 
brAhms’ requiem
Hvem har ikke siddet med bankende hjerte på  
tilskuerpladserne og lyttet til Brahms’ fantastiske 
Requiem… og haft lyst til at stemme i under de  
dramatiske korsatser? Nu får korsangere i  
Aarhus-området chancen, når svenske Niklas  
Willén kyndigt leder opførelsen af Brahms’ døds-
messe med forudtilmeldte sangere. Brahms’ ven og 
protegé Robert Schumanns død satte gang i skrive-
processen til det intense værk. Formentlig var det 
også komponistens mors død, der bevirkede, at 
Brahms valgte passager fra Biblen, der først og 
fremmest fokuserer på trøstende ord til de efter-
ladte og hylder det evige liv. Intet tysk requiem 
uden to solister, og her forløser den svensk-finske 
sopran Henriikka Gröndahl og vores egen Lars Møller 
de betagende vokalpartier. 

i samarbejde med kor 72
Der er ingen forudgående optagelsesprøve, men 
nuværende eller tidligere korerfaring er nødvendig. 
Ein deutsches Requiem indeholder mange kræven-
de korpartier, så det forventes, at man forbereder 
sig hjemmefra, og kan deltage i øve-forløbet op til 
koncerten. Koncerten kl. 15.00 har enhedspris for 
det øvrige publikum. Syng-med Brahms’ Requiem er 
arrangeret i samarbejde med Kor-organisationen 
Kor 72. Alle praktiske oplysninger vedrørende til-
melding for interesserede korsangere foregår via 
Kor 72 på www.kor72.dk.

lørdag 22. nov. 2014 kl. 15.00

niklas Willén, dirigent
Henriikka Gröndahl, sopran
lars møller, baryton

Johannes Brahms Ein deutsches Requiem 
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s y m f o n i k o n c e r t e r

mestre frA moskVA
Andrei Pisarev tog Aarhus med storm, da han første 
gang optrådte med Aarhus Symfoniorkester i 
Rachmaninovs 3. klaverkoncert 12. april 2012 diri-
geret af Alexander Vedernikov. Ved aftenens koncert 
danner de to venner fra Moskva igen par i et af kla-
verlitteraturens mest enestående værker, 
Beethovens fjerde klaverkoncert. Prokofiev var en 
stor beundrer af den russiske balletmusiks mester 
Tjajkovskij, hvilket tydeligt høres i hans musik til bal-
letten Askepot. Balletten er komponeret i 1941, 
umiddelbart inden Prokofiev faldt i unåde hos Stalin. 
I 1946 omarbejdede Prokofiev sin musik til tre sui-
ter, og dirigenten Vedernikov har sammensat sin 
egen version af Prokofievs mesterværk. 

Torsdag 27. nov. 2014 kl. 19.30
Fredag 28. nov. 2014 kl. 19.30

Alexander Vedernikov, dirigent
Andrei Pisarev, klaver

felix mendelssohn Hebriderne
l.v. Beethoven Koncert for klaver og orkester nr. 4
sergej Prokofiev Suite fra balletten Askepot

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

DAnsk nAturpoesi og tjAjkoVskijs femte 
”Musikken er kulturens følelser”. Dette citat kommer fra en af Danmarks mest betydelige dirigenter Michael 
Schønwandt. Her præsenterer Schønwandt et storslået program med ungarsk sigøjnermusik, dansk naturpoesi 
og et af musikhistoriens mest følelsesmæssigt stærke værker, Tjajkovskijs snart blide, snart voldsomme e-mol 
symfoni, nr. 5. Solister er den dansk/tyske duo bestående af violinisten Carolin Widman og pianisten Tanja 
Zapolski. De fortolkede ved Sonning Musikpris-uddelingen 2013 også Abrahamsens dobbeltkoncert, og 
Politiken mente, at duoen ”lagde salen ned med uudgrundelig naturpoesi.” Den festlige indledning med Kodálys 
inciterende, rapsodiske værk Danse fra Galánta, baseret på en række danse fra et berømt Sigøjner-orkester, får 
modspil af Tjajkovskijs mørkere 5. symfoni.
 

Torsdag 11. dec. 2014 kl. 19.30

michael schønwandt, dirigent
carolin Widman, violin 
tanja Zapolski, klaver

Zoltán kodály Danse fra Galánta  
Hans Abrahamsen Dobbeltkoncert for violin og klaver
Peter tjajkovskij Symfoni nr. 5
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J u l e k o n c e r t e r

synger og jubler
Britiske Paul Hillier, dirigent og leder af ”Theatre of Voices”, står i spidsen for opførelserne af Bachs 
Juleoratorium. Blandt andet overdådigheden kendetegnede barokkens kunst, og det gælder da også Bachs 
monumentale musikalske værker, som lever i bedste velgående 330 år efter den tyske komponists fødsel.  
De pragtfulde arier, de dramatiske kor og herlige orkestersoli byder på en blomstrende musikalitet uden lige. 
Bach Werke Verzeichnis 248 - kaldet Juleoratoriet - består af seks uafhængige kantater, der var beregnet til 
opførelse ved gudstjenesterne fra juledag frem til Epifanias-festen, Helligtrekonger 6. januar. Her opføres de 
tre første kantater, der omhandler de tre juledage samt den sjældnere opførte fjerde kantate med den skønne 
ekko-arie og taksigelsen for frelserens fødsel. Korsatserne forløses af det fremragende aarhusianske vokalen-
semble GAIA, der sammen med orkestret og et firkløver af solister fører os gennem juledagene i den prægtigste 
musikalske klædedragt. 

Torsdag 18. dec. 2014 kl. 19.30
Fredag 19. dec. 2014 kl. 19.30 

Paul Hillier, dirigent
else torp, sopran
Daniel carlsson, kontratenor
Adam riis, tenor
Jakob Bloch Jespersen, bas 
Vokalensemblet GAiA

J.s. Bach Juleoratorium, del I-IV
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n y t å r s k o n c e r t e r

goDt nytår 2015!
Turen går til Wien i selskab med en nordisk trio ved årets nytårskoncerter. Som rejseleder har vi svenske Ola 
Rudner, selv bosat i Wien. Rudner er dirigent og violinist, og i bedste Johann Strauss-stil vil han lede orkestret 
med dirigentstokken og violinen som stehgeiger. Norske Kari Postma er en vidunderlig sopran, hvilket hun ved 
flere lejligheder har bevist i Aarhus som solist med Den Jyske Opera. Vi vil opleve Kari Postma i flere af de mest 
elskede sange fra Wien, blandt andet ”Wien du Stadt meine Traüme” og Vilja-sangen. Programmet byder også 
på operetternes konge og valsenes dronning i henholdsvis ouverturen til Flagermusen og An der schönen blauen 
Donau af Johann Strauss den yngre, der faktisk blev ældst. Som konferencier har vi indforskrevet Anders Lund 
Madsen, og så kan alt jo ske. Det eneste vi tør love er, at vi kommer vidt omkring, og alle får masseret latter-
musklerne og brugt de små grå. Godt Nytår med Aarhus Symfoniorkester. 
Forhøjet billetpris

søndag 4. jan. 2015 kl. 15.00
mandag 5. jan. 2015 kl. 19.30
Torsdag 8. jan. 2015 kl. 19.30
Fredag 9. jan. 2015 kl. 19.30
lørdag 10. jan. 2015 kl. 12.00 og kl. 19.30

Koncerterne gentages udenbys onsdag 7. januar kl. 19.30 Vejle 
Musikteater og tirsdag 13. januar kl. 19.30, Skanderborg Kulturhus

ola rudner, dirigent og stehgeiger
kari Postma, sopran 
Anders lund madsen, konferencier

Musik af bl.a. franz von suppé, franz lehar og Johann strauss den yngre
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tAk for sAngen, CArl!
Hvad skulle vi dog gøre uden Carl Nielsen? Han er sta-
dig den danske komponist, der har flest melodier i 
Højskolesangbogen. Hans genialitet rummer det hele 
- den enkle melodi, som alle kan synge med på f.eks. 
”Jens Vejmand” til de helt store moderne ekspres-
sionistiske symfonier, bl.a. symfoni nr. 6 ”Sinfonia 
Semplice”, som slet ikke er så ligetil endda. ”Vi er i en 
tid, hvor vi erkender vigtigheden af, at vi rører os 
fysisk, men i virkeligheden er det lige så vigtigt at 
blive berørt. Det er det, sangen kan,” citat Michael 
Bojesen, der med indførelsen af bl.a. ”Sangens år 
2008” har ønsket at få danskerne til at synge mere. 
Det lykkes Michael gang på gang at få os op af stolene 
og synge i fællesskab. I februar 2014 sang et publi-
kum på mere end 1000 med i Symfonisk Sal på sange 
fra den danske romantiks sangskat. Med denne  
koncert hylder vi 150-året for Carl Nielsens fødsel 
ved at istemme Nielsens vidunderlige sange.

Torsdag 15. jan. 2015 kl. 19.30

michael Bojesen, dirigent
Det Jyske musikkonservatoriums Pigekor
Aarhus Pigekor  

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

big size tAlent
Under overskriften ”Big Size Talent” roste Aarhus 
Stiftstidendes anmelder i september 2012 
Stanislav Pronin for hans fornemme fortolkning af 
Sjostakovitj’ første violinkoncert. En stilling blev i 
2013 ledig som alternerende koncertmester i 
Aarhus – og den unge Pronin havde haft så fanta-
stisk en oplevelse med Aarhus-orkestret, at han fik 
lyst til at søge hertil. Vi er derfor meget stolte over 
og glade for at kunne præsentere vores egen alter-
nerende koncertmester Stanislav Pronin som solist i 
Brahms’ virtuose violinkoncert. Et andet af koncer-
tens unge Big Size talenter er dirigenten Antonio 
Mendéz. Han tog andenpladsen ved Malko-
konkurrencen i 2012 og blev kaldt den bedste to’er i 
konkurrencen nogensinde. John Christiansen skrev 
efter den unge spaniers første besøg i Symfonisk Sal 
i sin anmeldelse (JCKlassisk.dk): ”Her var Mendez en 
ægte nummer ét. Man fik lyst til at høre meget mere 
(…) Symfonien var så melodisk følelsesstærk og så 
dramatisk tæt.” Denne gang gælder det Bruckners 
4. symfoni. 

Torsdag 22. jan. 2015 kl. 19.30
I samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium

Antonio mendéz, dirigent
stanislav Pronin, violin 

Johannes Brahms Koncert for violin og orkester
Anton Bruckner Symfoni nr. 4

150 år
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s y m f o n i k o n c e r t

petri og skt. petersborg
Michala Petri behøver nok ikke nærmere præsentati-
on. Som en af verdens førende blokfløjtevirtuoser 
har hun optrådt med alverdens kunstnere lige fra 
Claudio Abbado, Gidon Kremer over Keith Jarrett til 
Victor Borge. Petri spænder vidt, fra barok til nykom-
positioner, hvilket hun viser ved denne koncert som 
solist i Vivaldis virtuose og smukke koncert for picco-
lo (blokfløjte) og orkester og i dansk/færøske Sunleif 
Rasmussens Territorial Songs. Værket er skrevet til 
Petri og udfolder Rasmussens interesse for den  
færøske natur. Nicolai Alexeev er chefdirigent for 
Skt. Petersborgs Philharmoniske Orkester, et af 
Ruslands bedste orkestre. Med sig har han naturlig-
vis musik fra Skt. Petersborg, nemlig Sjostakovitjs 6. 
symfoni uropført i 1939 i Leningrad/Skt. Peters-
borg. Oprindeligt var symfonien tænkt som en hyl-
dest til Lenin, og dermed en skjult kritik af Stalin, 
men Sjostakovitj fortrød og skrev i stedet en symfo-
ni, som både er indadvendt, elegisk, grotesk og iro-
nisk. Arvo Pärt havde det også svært med kommu-
nismen. I 1964 brød han igennem lydmuren med sin 
første symfoni og Collage über B-A-C-H, hvor han 
hylder mesteren over dem alle, Johann Sebastian 
Bach, og bruger tonerne b-a-c-h som motiv.  

Torsdag 19. Feb. 2015 kl. 19.30

nicolai Alexeev, dirigent
michala Petri, fløjte

Arvo Pärt Collage über B-A-C-H  
Antonio Vivaldi Koncert for piccolofløjte, strygere 
og cembalo, C-dur, RV 443
sunleif rasmussen Territorial Songs  
Dmitrij sjostakovitj Symfoni nr. 6

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

Digte om kærligheDen og hAVet
Marc Soustrot dirigerer raffinerede franske klange af tre landsmænd og indleder med Debussys aromatiske 
musik ”Forspil til en Fauns eftermiddag”. Solist er vores danske verdensstjerne Henriette Bonde-Hansen. 
Henriette er bosat dels i USA og dels i Danmark, og hun fik i 1995 sit internationale gennembrud på Theatre la 
Monnaie i Bruxelles. Succesen har bredt sig fra især de franske operahuse til en række europæiske lande og så 
langt væk som bl.a. Canada og Chile. I aften fortolker hun poetiske sange af franske Chausson. ”Poème de 
l’amour et de la mer” beretter om kærligheden og havet, hvor en ung mand vandrer ved stranden og tænker på 
sin tabte kærlighed til en smuk, ung kvinde. Ulykkelig kærlighed er også centralt i Berlioz’ Symphonie 
Fantastique, hvor den unge kunstner drukner sin sorg over ulykkelig kærlighed og fantaserer i en tung opiums-
rus. I mareridtet drømmer han om kærligheden, om en sommeraften med hyrder, om sig selv på vej til skafottet 
og om en djævelsk heksesabbat.

Torsdag 26. Feb. 2015 kl. 19.30 
Fredag 27. Feb. 2015 kl. 19.30

marc soustrot, dirigent
Henriette Bonde-Hansen, sopran

claude Debussy Forspil til en Fauns eftermiddag 
ernest chausson Poème de l’amour et de la mer
Hector Berlioz Symphonie Fantastique 
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tAlenter VeD tAngenter
Aarhus International Piano Competition har på fire år 
formået at etablere sig som en af verdens betydelig-
ste konkurrencer for pianister op til 21 år. Det er 
konkurrencens ambition at hjælpe talent på vej og 
give den næste generation af pianister et springbræt 
ud i livet som solist. Samtidig vil konkurrencen skabe 
øget opmærksomhed på klavermusik og klassisk 
musik. Der er gratis adgang til de indledende runder, 
som finder sted fra søndag 1. til og med fredag 6. 
marts 2015 i Lille Sal, Musikhuset Aarhus. 
Forudsætningen for, at en konkurrence kan få inter-
national status, er en velsammensat og anerkendt 
jury, hvilket må siges om AIPCs jury. Denne består af 
følgende pianister: Anne Øland, Aarhus; Christopher 
Elton, London; Erik Tawaststjerna, Helsinki; Irina 
Osipova, Moskva; Jens Elvekjær, København; Reiko 
Kikuchi, Tokyo og Zelma Bodzin, New York. Det er ikke 
en konkurrence, hvor ”vinderen tager alt”, for alle de 
pianister, som bliver udvalgt til at deltage i AIPC får 
tilbudt koncerter i en række kammermusikforeninger 
og musikhuse, dersom de ikke er gået videre til finale-
koncerten 7. marts. Ved finalekoncerten dyster fire 
finalister i aldersklassen fra 16-21 år. De fire finali-
ster kan vælge mellem første sats af følgende klaver-
koncerter: Mozarts koncert nr. 20 eller 23, 
Beethovens koncert nr. 3, Grieg, Schumann,  
Chopin nr. 1 eller 2 eller Tjajkovskijs klaverkoncert  
nr. 1. Du kan følge konkurrencen på:  
www.pianocompetition.dk

lørdag 7. marTs 2015 kl. 19.30

Alexander Prior, dirigent
fire finalister

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

lAD ungDommen komme til 
Strengt taget er det kun vinderen af Aarhus International Piano Competition i den store aldersklasse fra  
16-21 år, som får tilbudt en koncert med Aarhus Symfoniorkester. Men ingen regel uden undtagelse, og Davit 
Khrikuli er på alle måder en undtagelse. Han er født i Georgien i 2001, og talentet er indlysende. Hans klaverspil er 
imponerende på kanten af det utrolige, modent, virtuost, ganske enkelt fremragende. Gå selv ind på You Tube og 
hør Davit spille Carl Nielsen og Chopin, da han vandt 1. prisen i AIPC i 2013 i aldersklassen fra 11-15 år. Alexander 
Prior mestrer også det mest utrolige. Han er komponist og dirigent og sin unge alder til trods – født i 1992 – har 
han allerede fået opført flere værker af førende orkestre, ligesom Prior havde stor succes sidste år på Det Kongelige 
Teater som dirigent i Bizets ”Carmen”. Nu venter de store tyske scener blandt andet i Leipzig og München, og så 
aftenens debut i Aarhus naturligvis med musik af de nordiske 150 års jubilarer Sibelius og Nielsen.  

Scan QR-koden og oplev Davit Khrikuli spille Carl Nielsen bagateller og en etude af Chopin fra  
Aarhus International Piano Competition marts 2013

onsdag 4. marTs 2015 kl. 19.30
Bemærk dette er en onsdagskoncert

Alexander Prior, dirigent 
Davit khrikuli, klaver

Jean sibelius Saga
frederic chopin Koncert for klaver og orkester nr. 2
carl nielsen Symfoni nr. 2

AArhus internAtionAl piAno Competition 2015

150 år
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k o n c e r t  m e D  G y m n A s i e k o r

ungDommelig mozArt 
Sangen er i centrum – og hvad kan være smukkere 
og større end Mozarts berømte Requiem?
Aarhus Symfoniorkester ønsker at bidrage til at give 
unge mennesker en intens og autentisk oplevelse 
omkring klassisk musik – en oplevelse, hvor de selv 
medvirker og bidrager. I fællesskab med de øvrige 
landsdelsorkestre er der indgået samarbejde med 
dirigent Michael Bojesen, som guider elever fra gym-
nasier i Aarhus og Viborg gennem et af musikhistori-
ens mest berømte og elskede korværker. Mozart 
skrev sit Requiem på dødslejet, og han nåede aldrig 
at fuldende det. Venner måtte træde til for at fær-
diggøre det, og værket har altid – ligesom Mozarts 
død - været omgærdet af mystik. Det gør det dog 
ikke mindre gribende, så kom og oplev dette mester-
værk tilsat ungdommelig friskhed. Solisterne offent-
liggøres i oktober.

Torsdag 12. marTs 2015 kl. 19.30
Koncerten spilles i Viborg Domkirke onsdag  
11. marts 2015 kl. 19.30

michael Bojesen, dirigent
Solister fra de danske musikkonservatorier
Gymnasiekor fra Aarhus og Viborg
Akademisk kor Aarhus

Koncerten er uden pause og varer ca. en time.
Pēteris Vasks Musica Dolorosa for strygere
W.A. mozart Requiem
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s y m f o n i k o n c e r t e r

sibelius på strADiVArius og 
brAhms’ 1. symfoni
Læg godt mærke til aftenens solist Caroline Goulding. Røster i branchen kalder hende den nye Mutter – og det er 
ikke uden grund. Goulding debuterede som 13-årig, og allerede som 17-årig optrådte hun med Cleveland 
Symphony Orchestra. Nu knap 22 år gammel har hun allerede optrådt med de fleste store amerikanske orkestre. 
Caroline fortolker her Sibelius’ mørkfarvede og let melankolske violinkoncert, som kræver både sin kvinde og violin. 
Hun medbringer da også sin General Kyd Stradivarius, der er bygget omkring 1720. Også New Yorkeren Andrew 
Litton, der gennem 12 år var chef hos Dallas Symfoniorkester, debuterer her i Aarhus. I Bergen har han som chef-
dirigent bragt symfonikerne op i orkestrenes verdenselite. Johan Svendsen, der var norskfødt, men sluttede sin 
karriere i København, åbner koncerten med ”Karneval i Paris”.  ”Det ser muntert ud” var Wagners kommentar ved 
et kig i noderne til vennen Svendsens værk. Brahms’ 1. symfoni, som han kæmpede med i mange år, før den blev 
sluppet løs i koncertsalen, afslutter på heroisk vis aftenen. 

Torsdag 19. marTs 2015 kl. 19.30 
Fredag 20. marTs 2015 kl. 19.30

Andrew litton, dirigent
caroline Goulding, violin

Johan svendsen Karneval i Paris 
Jean sibelius Koncert for violin og orkester
Johannes Brahms Symfoni nr. 1
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P å s k e k o n c e r t e r

johAnnespAssionen
Aarhus Symfoniorkester, Sokkelund Sangkor fra København og medlemmer af Immortal Bach Ensemble Leipzig  
vil i de kommende tre år ugen før påske opføre den ultimative Johann Sebastian Bach-trilogi med 
Johannespassionen i 2015, Matthæuspassionen i 2016 og h-mol messen i 2017. Koncerterne er lagt i hænder-
ne på en af vores førende Bach specialister, Morten Schuldt-Jensen, som efter at have været korchef i Leipzig fra 
1999-2006 nu er professor i kor- og orkesterledelse i Freiburg. Johannespassionen var Bachs gennembrudsværk 
som nyansat kantor ved Thomas- og Nicolaikirkerne i Leipzig, hvor værket blev uropført Langfredag 7. april 1724. 
Rollerne i en Passion er som følger: Evangelisten, tenor; Jesus, baryton og enkeltpersoner Peter, Judas, Pilatus 
samt folkemængden illustreret med koret. Evangelisten synger i recitativerne Johannes Evangeliet kapitel  
18-19, og Jesu lidelse dramatiseres ved hjælp af koret og de andre solister. Arierne i Johannespassionen hører  
til det smukkeste Bach har skrevet, og de står som en poetisk og kontemplativ fortolkning af Jesu sidste dage.  

Torsdag 26. marTs 2015 kl. 19.30 
Fredag 27. marTs 2015 kl. 19.30

Koncerten gentages søndag 29. marts 2015 kl. 15.00, Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Koncertsal, København

morten schuldt-Jensen, dirigent
Ditte Højgaard Andersen, sopran
yosemeh Adjei, kontratenor
martin Vanberg, tenor
lars Johansson Brissman, baryton
Jens Hamann, bas
sokkelund sangkor, København · medlemmer af immortal Bach, Leipzig 
  
J.s. Bach Johannespassionen
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G æ s t e s P i l  o D e n s e  s y m f o n i o r k e s t e r 

unge CArl møDer gAmle brAhms 
De fem Landsdelssymfoniorkestre Aalborg Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester, Copenhagen Phil (Det tidli-
gere Sjællands Symfoniorkester), Odense Symfoniorkester og Sønderjyllands Symfoniorkester bytter koncerter 
med hinanden i de kommende år. Vi optræder således i hinandens abonnementsserier, og ved denne koncert kan 
du høre vore kolleger fra Fyn i Carl Nielsens første og Brahms’ sidste symfoni. Vidste du for resten, at Carl Nielsens 
barndomshjem strengt taget ikke lå i Nørre Lyndelse? Et forudseende og proaktivt sogneråd havde fornemmet, at 
lille Carl var ved at blive berømt, og vupti flyttede man byskiltet i nattens mulm og mørke, så Nørre Lyndelse kom 
på det musikalske verdenskort. Carl Nielsen mødte Brahms i Wien 7. november 1894, hvor vores fynske gesandt 
over for Brahms måtte bekræfte, at Thorvaldsens Museum fortsat stod i København, og ikke i Berlin, hvor Brahms 
mente et sådant enestående museum hørte hjemme. Carl Nielsen forærede Brahms partiturer til forskellige  
værker deriblandt den første symfoni, som den tyske mester senere roste ham for.   

Fredag 10. april 2015 kl. 19.30

Arvo Volmer, dirigent
odense symfoniorkester

carl nielsen Symfoni nr. 1
Johannes Brahms Symfoni nr. 4

150 år
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c A r l  n i e l s e n  1 5 0  å r 

hymne til kærligheDen 
”De forskellige aldre lovpriser kærlighedens magt og lader den finde sin fuldendelse og forklarelse ved en gen-
spejling af det overjordiske”. Så højstemt skrev den 32-årige Carl Nielsen i 1897 under sit arbejde med 
”Hymnus Amoris”. Hvert vers i værket for soli, kor og orkester slutter med en linje om kærligheden, hvad den 
betyder for os, og hvad den gør ved os. I korkantaten ”Fynsk forår” er Nielsen mere nede på jorden. Året er 1922 
og en moden, anerkendt komponist møder sit publikum med Aage Berntsens prisbelønnede ord om hans dejlige 
fynske fødeø: ”Som en græsgrøn plet, når sneen må tø, som et åkandeblad på den dybe sø, ligger den vårlige fyn-
ske ø”. Om 3. symfoni med titlen ”Espansiva” fortælles det, at idéen til det storslåede hovedtema kom, mens 
komponisten kørte i sporvogn. Derfor måtte han notere temaet på sin manchet. Dirigent er den dansk/italienske 
Giordano Bellincampi. Efter 8 år som chef for Den Jyske Opera ”nøjes” Bellincampi nu med at være chef ved føl-
gende tre orkestre: Duisburg Filharmonikerne, I Pomeriggi Musicali i Milano og Kristiansand Symfoniorkester.
Forhøjet billetpris

Torsdag 23. april 2015 kl. 19.30 
Fredag 24. april 2015 kl. 19.30

Giordano Bellincampi, dirigent
Ditte Højgaard Andersen, sopran
Peter lodahl, tenor
Jørn Pedersen, baryton
Den Jyske operas kor ∙ Herning kirkes Drenge og mandskor ∙ notA koret ∙ 
sct. clemens Drengekor ∙ Aarhus kammerkor

carl nielsen  Hymnus Amoris 
Fynsk Forår  
Symfoni nr. 3, ”Espansiva”

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

AArhus kAlDer houston  
Tag på en musikalsk rumrejse med Aarhus Symfoniorkester i selskab med Randers Kammerorkester og oplev 
”Planeterne” på nær hold i Symfonisk Sal. Den amerikanske rumfartsorganisation NASA har med sine satellitter 
udforsket de syv planeter, og det er der kommet en fantastisk film ud af, som følger Gustav Holsts mesterværk  
til punkt og prikke. Holsts ”Planeterne” blev komponeret under Første Verdenskrig, og NASA-filmen blev præsen-
teret første gang i Houston med stor succes. Der venter publikum en totaloplevelse, når film og musik smelter 
sammen i ”Planeterne” for første gang i Danmark. Vil du danne dig et indtryk af, hvad der venter dig på denne 
musikalske rumrejse, kan du gå ind på orkestrets hjemmeside www.aarhussymfoni.dk. Det er en gåde, hvordan 
Elgar - efter sigende - kunne komponere sit mest populære værk ”Enigma” på blot 14 dage i 1899. Vi kommer 
vidt omkring i de 14 variationer, lige fra Elgars elskede hustru, til en vred arkitekt, tre henrivende damer, som bor i 
et gammelt hus, en hund som falder i floden, en amatørpianist og ditto bratschist og meget andet godtfolk.  
Den sidste variation handler naturligvis om mesteren selv. 
Forhøjet billetpris 
Scan QR –koden og oplev mere om Planeterne.

Torsdag 30. april 2015 kl. 19.30 
lørdag 2. maj 2015 kl. 15.00

I samarbejde med Randers Kammerorkester

Jaime martín, dirigent

edward elgar Enigma Variationer
Gustav Holst Planeterne
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s y m f o n i k o n c e r t  

steuermAn og grAf  
To af den klassiske musiks helt store sværvægtere, Mozart og Schubert, slutter sæsonen. Den brasilianske  
klaverstjerne Jean Louis Steuerman er et nyt bekendtskab her i Aarhus, men hans navn har stået på plakaten 
overalt på verdens store koncertscener. Han fortolker Mozarts klaverkoncert nr. 20 i d-mol, et dybt værk fra 
Mozarts hånd, der nok afspejler hans mange indre kampe og dæmoner. Indre kampe havde også den unge 
Schubert, som døde blot 31 år gammel i 1828, året efter Beethovens død. Især Beethoven var et forbillede i 
forhold til de sidste symfonier, bl.a. ”den store” symfoni i C-dur. Netop Schuberts musik har den kendte østrig-
ske dirigent Hans Graf og Aarhus Symfoniorkester til fælles. Graf har nemlig indspillet samtlige Schuberts  
symfonier – et digert værk - med Aarhussymfonikerne fra 1997-99. Siden har han haft travlt med sit eget 
orkester, Houston Symphony Orchestra, hvor han har været chefdirigent siden 2001. Vi glæder os til genhør 
med Hans og Franz!
Forhøjet billetpris

Torsdag 7. maj 2015 kl. 19.30
Koncerten gentages fredag 8. maj 2015 kl. 19.30 i Holstebro Musikteater

Hans Graf, dirigent
Jean louis steuerman, klaver

franz schubert Ouverture, D-dur D 12
W.A. mozart Koncert for klaver og orkester nr. 20
franz schubert Symfoni nr. 9, C-dur, ”Den store”
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Skal børn høre klassisk musik?  
Ja da – selvfølgelig skal de det!  
Lige såvel som de skal høre rock, jazz, 
techno, opera, pop og folkemusik.

Skal børn kunne lide klassisk musik? Nej, det 
skal de ikke nødvendigvis! Men de skal have 
muligheden for at opleve, at denne musik kan 
give dem en masse og, i kraft af den oplevel-
se, gøre dem nysgerrige og give dem lyst til 
at søge dybere ind i den klassiske musiks  
verden. Man kan jo ikke vælge noget, 
 man ikke kender til.
 
Hvis I ikke har hørt et symfoniorkester live, 
så tag hinanden i hånden og kom til familie-
koncert. ALLE er velkomne! Man behøver ikke 
kende til klassisk musik for at kunne få noget 
ud af det. Musik er den direkte vej til vores 
følelser – og dem har vi jo alle. 
Familiekoncerterne er planlagt særligt for 
børn og deres voksne. Orkestrets 69 musike-
re er klar til at spille det bedste, de kan, og 
der vil altid være en solist eller konferencier, 
der guider publikum igennem. Så læn jer  
tilbage, giv jer selv en times pause fra hver-
dagen, og lad musikken tage over!

deT 
symFoniske 
sus For 
sTore og små
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G r A t i s  f A m i l i e k o n c e r t

eVentyrlig konCert  
for børn og Voksne
H.C. Andersens eventyr kombineret med skøn klas-
sisk musik – så kort, kan det siges!
Få danskere har med deres fortællekunst markeret 
sig så stærkt som H.C. Andersen. Han skabte et 
skatkammer af eventyr, som er blevet oversat til 
mere end 100 sprog, så børn og voksne fra forskelli-
ge lande og kulturer kender og relaterer sig til de 
samme historier. Skuespilleren Camilla Bendix vil ved 
denne familiekoncert fortælle tre af disse eventyr, 
akkompagneret af Aarhus Symfoniorkester. 
Musikken illustrerer og underbygger handlingen, så 
det hele går op i en højere enhed. Eventyr kan ople-
ves og formidles på mange måder. Vi skal ved denne 
lejlighed også møde børnene fra Ballet Akademiet, 
som vil danse et eventyr for os.

Torsdag 9. okT. 2014 kl. 17.00

Henrik Vagn christensen, dirigent
camilla Bendix, fortæller
elever fra Ballet Akademiet

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

julesjoV meD hr. skæg
Få har på så kort tid skabt sig plads i børn og deres 
forældres hjerter som Hr. Skæg – alias Mikkel 
Lomborg. Nu kan man opleve ham i tæt samklang 
med skolekor fra Aarhus samt Aarhus Symfoni-
orkester i årets familiejulekoncert. Leg med bogsta-
ver, tal, rim, remser og sange er blevet kendetegnet 
for den berømte langskæggede fyr, der ikke står til-
bage for nogen, når det drejer sig om kærlig, finurlig 
og nærværende formidling til børnene. Ved denne 
lejlighed får han mulighed for at forene sit musikal-
ske talent med Aarhus Symfoniorkester samt de 
dygtige børnekorssangere, der i samarbejde med 
Sangkraft Aarhus øver sig hele efteråret på at yde 
deres allerbedste for at sætte hele byen i den per-
fekte julestemning.

onsdag 3. dec 2014 kl. 19.00 

carsten seyer-Hansen, dirigent
Hr. skæg, solist og konferencier
Børnekor fra skoler i Aarhus
 

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

CArl nielsen – the moVie
Danmarks mest berømte komponist, Carl Nielsen, 
fejrer 150 års fødselsdag. I den anledning har 
Bjørnen Bjørn taget sin ven Sigurd under armen og 
fulgt i Carl Nielsens fodspor. Det er der kommet en 
film ud af, som vises ved koncerten på storskærm 
hængt op over orkestret.
Carl Nielsens store bidrag til den danske sangskat er 
gået over i historien, og der vil ved koncerten være 
mulighed for at høre (og måske synge med på?) 
nogle af disse perler. To dygtige pigekor og Aarhus 
Symfoniorkester yder deres bedste til, at fødsels-
dagen kan fejres med manér. Kom og vær med!
Koncerten er en del af Symfomagica.
 
I forbindelse med koncerterne fylder Aarhus 
Musikskole hele Musikhuset med ”Musik Til Livet”, 
så der er rig mulighed for at se og prøve alle de for-
skellige instrumenter. Man kan desuden bestille 
brunch i Musikhusets café.
 

lørdag 14. marTs 2015 kl. 10.00 
lørdag 14. marTs 2015 kl. 12.00 

michael Bojesen, dirigent
sigurd Barrett, solist
Junior eVe
Aarhus musikskoles Juniorkor 

150 år
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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
 
Violin ii
Matthias Gahl
Birgitte Bærentzen Pihl
Arnold Baker
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson
Jens Astrup
Henry Lützhøft
 
BrAtscH
Luminita Marin-Christensen
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Erwin Chmiel
Lars Kvist
Lise Pehrson
Eva Paulin Borchorst
Morten Møller
 

cello
Eugene Hye-Knudsen
Brian Friisholm
Jens Lund Madsen
Ananna Lützhøft
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang
Vakant
 
kontrABAs
Vakant
Frank Christensen
Vakant
Christian Jørgensen
Poul Erik Jørgensen
 
fløJte
Lena Kildahl Pedersen
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
 
tuBA
Vakant
 
PAuke
Jes Jensen
 
slAGtøJ
Anders Lynghøj
Vakant
 

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 symfoniorkesters 
ProGrAmuDVAlG
Palle Kjeldgaard
Kristian Flagstad
Lisa Maria Cooper
Eugene Hye-Knudsen

AArhus symfoniorkester
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søndag 21. sep. 2014 kl. 15.00

W.A. mozart Duet for to violiner, opus 70, nr. 9
Dmitrij sjostakovitj Strygekvartet nr. 2, A-dur, 
opus 68
Antonín Dvořák Strygekvintet nr. 2, G-dur, opus 77 

Medvirkende:
Arnold Baker, violin
todd cadieux, violin 
tue lautrup, violin 
sarah Bennett, violin 
morten møller, bratsch 
chiao-Hui Hwang, cello
christian Jørgensen, kontrabas

søndag 23. nov. 2014 kl. 15.00

ludwig van Beethoven Strygekvartet opus 18  
nr. 6, B-dur 
sergej Prokofiev Sonate for to violiner, C-dur, opus 56
Peter tjajkovskij Strygekvartet nr.1, opus 11

Medvirkende: 
stanislav Pronin, violin 
ian van rensburg, violin
luminita marin-christensen, bratsch
eugene Hye-knudsen, cello

søndag 25. jan. 2015 kl. 15.00

Anton Webern Kvartet opus 22 for klarinet,  
saxofon, klaver og violin
Darius milhaud Strygekvartet nr. 1, opus 5
olivier messiaen Kvartet til tidens ende

Medvirkende:
mathias kjøller, klarinet
sarah Bennett, violin
Birgitte Bærentzen Pihl, violin
nikolaj lind Pedersen, bratsch
chiao-Hui Hwang, cello
kasper Pihl, saxofon
Aya tominaga olesen, klaver

søndag 22. marTs 2015 kl. 15.00

Program og medvirkende offentliggøres primo maj.

søndag 9. nov. 2014 kl. 15.00

bAroqueAros 
hänDels kVinDer
Händel blev aldrig gift. Igennem operaen var hans  
liv alligevel fyldt med kvinder - af enhver slags. 
Alle følelser er i spil, når en buket af Händels kvinder 
bliver vakt til live af baroksopranen Anna Wierød,  
der sammen med BaroqueAros bringer os ud i alle 
kroge af det kvindelige sind. Ved koncerten vil der 
indgå recitation, og enkelte tekster vil være  
gendigtet på dansk.

Anna Wierød, sopran

søndag 18. jan. 2015 kl. 14.00

bAroqueAros 
under ledelse af spektakulære spissky
J.s. Bach Koncert for violin, obo og strygere, 
BWV 1060
J. s. Bach Ouverture nr. 1, C-dur, BWV 1066
Orkester- og solokoncerter af Vivaldi

Peter spissky, violin
magdalena karolak, obo

kAmmerkonCerter i symfonisk sAl

Aarhus Symfoniorkesters fire kammerkoncerter 
kan købes samlet i en koncertpakke for kr. 200.
Kammerkoncerterne kan også indgå i abonne-
ment, og i løssalg koster de kr. 115.  
Bemærk venligst, at der er unummererede  
gulvpladser til kammerkoncerterne.
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mere om 
musikken
Husk, at der er gratis koncertoptakt i samarbejde med Aarhus Symfoniorkesters 
Venner før torsdags-koncerterne. Optakterne finder oftest sted i kammermusik- 
salen kl. 18.30 til 19.00. Ingen tilmelding og optakterne er gratis. Læs mere 
eller meld dig ind i venneforeningen  på www.ASOV.dk.
Vil du vide endnu mere om musikken, kan du finde kurser med musikforedrag hos 
WWW.FOF.DK Aarhus-afdelingen og Folkeuniversitetet WWW.FUAU.DK. 
Kurserne finder sted i løbet af sæsonen.
 
Du møder også dit orkester på orkestrets hjemmeside www.aarhussymfoni.dk,
og på www.symfomagica.dk, hvor du kan opleve billeder og musik. 

Aarhus Symfoniorkester indgår sammen med de øvrige 
landsdelsorkestre i et nyt, spændende samarbejde med 
Den2radio (www.den2radio.dk), hvor orkestrene fremover 
vil være tilgængelige. Aarhus Symfoniorkester transmit-
teres også ved udvalgte koncerter på Danmarks Radio.
 

 

Aarhus Symfoniorkester og musiktjenesten WiMP har indledt et stort  
eksklusivt samarbejde fra sæsonen 2014-15, der medfører, at alle Aarhus 
Symfoniorkesters abonnenter og partoutkort kunder tilbydes en måneds  
gratis abonnement på WiMP HiFi. Samtidig vil det fremover også blive muligt,  
at høre orkestret hos WiMP samt en hel række andre gode tiltag, som vi vil  
informere om løbende. Vi glæder os til i fremtiden at arbejde tættere sammen 
med WiMP, der som den første tjeneste i Danmark tilbyder musikstreaming  
i lossless/cd kvalitet.
 
 

Bemærk, at der i forbindelse med koncerterne 19. september 2014 kl. 19.30 
 og 2. maj 2015 kl. 15.00 er hhv. Late Night Contemporary Concert og Late 
Afternoon Contemporary Concert med Århus Sinfonietta. Disse koncerter er 
gratis og finder sted lige efter symfonikoncerterne i Symfonisk Sal.

Du møder os også på:

den2radio.dk
rd2
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symfonikonCerter
Prisgruppe  A B c
Løssalg   260 220 195
Abonnement (4+) og Fredags-Familierabat 230 190 165
Abonnement (7+) 215 180 160
Løssalg m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år)       215 180 160
Abonnement (4+) 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
Nytårskoncerterne januar 2015, Carl Nielsen 150 år, symfonikoncerter 30. april 
og 2. maj samt symfonikoncerten 7. maj
Prisgruppe   A B c
Løssalg              295 260 235
Abonnement (4+) og Fredags-Familierabat  265 230 205
Abonnement (7+) 250 220 200
Løssalg m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år) 250 220 200
Abonnement (4+) m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år) 235 195 180

enHeDsPris
Kammerkoncerter, syng-med koncert 22. nov. 2014, familiejulekoncert,  
syng-med Carl Nielsen 15. januar 2015, finalekoncert 7. marts 2015, 
korkoncert 12. marts 2015, Sigurd Barrett-familiekoncerter 14. marts 2015 
Løssalg    115
Abonnement (4+ og 7+) og  Fredags-Familierabat    100
Løssalg m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år)     85
Abonnement (4+) m. studie- og ungdomsrabat (u. 25 år)   75

PArtoutkort
Indeholder 16 symfonikoncerter, 4 koncerter med forhøjede billetpriser, 
og 2 med enhedspris
Prisgruppe A B c
Alm. partoutkort 4.610 3.870 3.670 
Partoutkort m. særlig rabat stud., unge u. 25 og pens. 4.170 3.430 3.230

freDAGsPArtoutkort
Indeholder 9 symfonikoncerter, 3 koncerter med forhøjede billetpriser 
Prisgruppe A B c
Alm. partoutkort 2.670 2.220 2.100 
Partoutkort m. særlig rabat stud., unge u. 25 og pens. 2.430 1.980 1.860

tilkøB til ABonnenter oG PArtoutkortHolDere
festuge classic 2014
Lørdag 30. august 2014 kl. 19.30, søndag 31. august kl. 15.00
                   A B c   
Særpris til abonnenter og partoutkortholdere       345   285 225  
      
Patricia Petibon
19. november 2014 kl. 19.30
     A B c 
Særpris til abonnenter og partoutkortholdere       380   280 180
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Abonnement
Bliv abonnent på de store symfoniske musikoplevelser, 
vælg din favoritplads i salen og spar penge! Køb billet 
til minimum fire koncerter samtidig – så udløses abon-
nementsrabatten 4plus. Eller køb minimum syv kon-
certer, så udløses 7plus abonnementet. Der kan væl-
ges frit mellem symfoni-, kammer- og familiekoncer-
ter. Bemærk at koncerterne skal købes samlet for at 
opnå rabatten. Man kan altid 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. Fredags-
partoutkort (FP) udløser billet til koncerter, der er mar-
keret med FP på bestillingskuponen. Partoutkortkunder, 
der vil beholde deres nuværende plads, bedes genbe-
stille senest 6. maj 2014. 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 28. april 2014. 
Denne dag uddeles kø-numre i Musikhusets Foyer fra 
kl. 11 og billetsalget åbnes kl. 12. Også onlinesalg fra 
kl. 12. Abonnement kan købes online på: www.aar-
hussymfoni.dk, www.billetlugen.dk og www.musik-
husetaarhus.dk. Vi tilstræber, at nye partoutkortkun-
der får den samme plads hele sæsonen. Vælger man 
at møde op i billetsalget på abonnements-åbningsda-
gen, må man påregne en vis ventetid. Abonnements-
kuponer 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
Kørestolsbrugere får ved køb af en billet en gratis  
ledsager med til koncerten. Bemærk venligst,  
at der er begrænset udsyn fra kørestolspladserne  
ved Symfomagica-koncerterne. Vi anbefaler i øvrigt,  
at gangbesværede køber pladser på gulvet.

lAst minute-billetter til stuDerenDe
Studerende kan fra en time før koncerten købe en bil-
let til kr. 60, såfremt der ikke er udsolgt. Dette gælder 
både torsdags- og fredagskoncerter, dog ikke til kon-
certer med forhøjede billetpriser, her er prisen kr. 75. 
Gyldigt studiekort skal forevises. 

freDAgs-fAmilie-rAbAt
Mod forevisning af en billet til en af Familiekon-
certerne (Familiejulekoncert, Sigurds koncerter)  
eller syng-med koncerterne (hhv. 22. nov. og  
15. jan.) 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  
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 koncert.
2) Udregn beløbet. Priserne er anført på side 34. 
Udfyld kuponen med navn, adresse og telefonnum-
mer 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 billet-
ter refunderes ikke. Alle henvendelser vedrørende bil-
letter, abonnements- og partoutkortbestillinger ret-
tes 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 8. maj 2014.

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 publikum 
til at tage hjemmefra i god tid inden koncerterne. Der 
henvises til Scandinavian Congress Centers p-anlæg 
ved siden af Musikhuset, til Musikhuset Aarhus’ par-
keringskælder under det tilbyggede Musikhus eller til 
Bruuns Galleris p-anlæg. Der findes fire handicap 
p-pladser ved Musikhuset tæt på indgangen ved 
Skovgaardsgade 2c. Pladserne er gratis med autorise-
ret 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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Abonnement
Studerende og
unge u. 25 år Kørestole

    Prisgruppe (sæt kryds)    Antal billetter i abonnement

 koncert Dato/klokken       A           B          c                                  total              Pris i alt

P Festugekoncert  Tor. 4. sep. 2014 kl. 19.30

P Symfonikoncert  Tor. 18. sep. 2014 kl. 19.30

FP Symfonikoncert  Fre. 19. sep. 2014 kl. 19.30

 *Kammerkoncert  Søn. 21. sep. 2014 kl. 15.00  Enhedspris 

P Symfonikoncert  Tor. 25. sep. 2014 kl. 19.30 

FP  Symfonikoncert  Fre. 26.sep. 2014 kl. 19.30

P Symfonikoncert  Tor. 2. okt. 2014 kl. 19.30 

FP Symfonikoncert  Fre. 3. okt. 2014 kl. 19.30    

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

P Orgelfestivalkoncert  Tor. 30. okt. 2014 kl. 19.30  

 Syng-med  Lør. 22. nov. 2014 kl. 15.00   Enhedspris 

 *Kammerkoncert  Søn. 23. nov. 2014 kl. 15.00  Enhedspris 

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

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

 Familiejulekoncert  Ons. 3. dec. 2014 kl. 19.00  Enhedspris 

P Symfonikoncert  Tor. 11. dec. 2014 kl. 19.30  

P Julekoncert  Tor. 18. dec. 2014 kl. 19.30  

FP Julekoncert  Fre. 19. dec. 2014 kl. 19.30   

 Nytårskoncert  Søn. 4. jan. 2015 kl. 15.00**

 Nytårskoncert  Man. 5. jan. 2015 kl. 19.30**

P Nytårskoncert  Tor. 8. jan. 2015 kl. 19.30**

FP  Nytårskoncert  Fre. 9. jan. 2015 kl. 19.30**

 Nytårskoncert  Lør. 10. jan. 2015 kl. 12.00**

 Nytårskoncert  Lør. 10. jan. 2015 kl. 19.30**

P Syng-med Carl Nielsen Tor. 15. jan. 2015 kl. 19.30  Enhedspris 

P Symfonikoncert  Tor. 22. jan. 2015 kl. 19.30

 *Kammerkoncert  Søn. 25. jan. 2015 kl. 15.00  Enhedspris  

P Symfonikoncert  Tor. 19. feb. 2015 kl. 19.30

P Symfonikoncert  Tor. 26. feb. 2015 kl. 19.30  

FP Symfonikoncert  Fre. 27. feb. 2015 kl. 19.30  

P Symfonikoncert  Ons. 4. mar. 2015 kl. 19.30  

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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Abonnement
Studerende og
unge u. 25 år Kørestole

side 37

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:

 koncert Dato/klokken          A           B          c                                  total              Pris i alt

 Finalekoncert  Lør. 7. mar. 2015 kl. 19.30  Enhedspris 

P Korkoncert  Tor. 12. mar. 2015 kl. 19.30  Enhedspris 

 Familiekoncert  Lør. 14. mar. 2015 kl. 10.00  Enhedspris 

 Familiekoncert  Lør. 14. mar. 2015 kl. 12.00   Enhedspris  

P Symfonikoncert  Tor. 19. mar. 2015 kl. 19.30

FP Symfonikoncert  Fre. 20. mar. 2015 kl. 19.30

 *Kammerkoncert  Søn. 22. mar. 2015 kl. 15.00  Enhedspris  

P Påskekoncert  Tor. 26. mar. 2015 kl. 19.30 

FP Påskekoncert  Fre. 27. mar. 2015 kl. 19.30 

P/FP Odense SO gæstespil  Fre. 10. april 2015 kl. 19.30  

P Carl Nielsen 150 år  Tor. 23. april 2015 kl. 19.30**  

FP Carl Nielsen 150 år  Fre. 24. april 2015 kl. 19.30**  

P Symfonikoncert  Tor. 30. april 2015 kl. 19.30**

FP Symfonikoncert  Lør. 2. maj 2015 kl. 15.00**

P Symfonikoncert  Tor. 7. maj 2015 kl. 19.30**

 Tilkøb til abonnement og partoutkort

 *Kammerkoncertpakke à kr. 200,-          Enhedspris  

 Festuge Classic  Lør. 30. aug. 2014 kl. 19.30 

 Festuge Classic Søn. 31. aug. 2014 kl. 15.00 

 Patricia Petibon  Ons. 19. nov. 2014 kl. 19.30  

 Partout-/fredagspartoutkort angiv antal ud for prisgruppen 

  Angiv P eller FP                                     Parkeringskort à kr. 50:

  ** Forhøjet billetpris                 samlet pris:



MUSIKHUSETAARHUS.DK  /  MENUER OG BORDBESTILLING:  johan r. tlf. 22 30 00 92

RABAT TIL SYMFONIORKESTRETS ABONNENTER 

STØTTET AF KIERFONDEN

 PATRICIA PETIBON 
 “LA BELLE EXCENTRIQUE” 
 MED VÆRKER AF FRANCIS POULENC, ERIK SATIE, 
 GABRIEL FAURÉ OG REYNALDO HAHN
 19. NOVEMBER

 ET FOLKESAGN 
 DEN KONGELIGE BALLET OG AARHUS SYMFONIORKESTER 
 29.-30. DECEMBER

 ASKEPOT
 DRESDNER BALLETTEN 
 23. OKTOBER

 FORGET ME NOT 
 INTERNATIONAL DANSEFORESTILLING 
 AF INSTRUKTØREN PHILLIPE GENTY 
 23. MAJ
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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
·  CEJ Aarhus A/S
·  CHD Holding A/S
·  Danica Pension
·  Dansk Musiker Forbund 
·  Danske Bank
·  Dansk Erhvervsprojekt A/S
·  DELACOUR 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
·  Kosan Gas A/S
·  KPMG Statsautoriserede Revisorer
·  Krifa
·  Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
·  AAKJAER Landinspektører
·  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
·  Fa. Benny Rasmussen
·  Realkredit Danmark
·  Rieck-Andersens Familiefond
·  F. Salling A/S

·  Kjeld Sachmann
·  Scania Danmark A/S
·  A/S Schouw & Co
·  Stantræk A/S
·  Stentor AS
·  STIBO A/S
·  STIBO Fonden
·  Stormagasin Salling
·  SYDBANK
·  Todbjerg Busser A/S
·  Torbenbrandi- projektudvikling for 

byggebranchen
·  Tømrermester Ebbe Juul
·  Troldtekt A/S
·  Vilhelm Kiers Fond
·  Violinbygger Jens Stenz 
·  ÅF Transport A/S
·  Aarhus Oliefabriks Fond 
·  Aarhus Papir Holding A/S 
·  Århus Stiftstidendes Fond
·  Aarhus Symfoniorkesters Venner 
·  Aarhus Universitets Forskningsfond
·  Per Aarsleff A/S

Aarhus Symfoniorkesters Fond består af 115 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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