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#201617
Velkommen
Velkommen til året, hvor Aarhus og Region Midtjylland bliver Europæisk
Kulturhovedstad 2017. Kursen har været lagt siden 2007, da ansøgningsprocessen
startede, og nu sætter vi alle sejl til, for at Den Europæiske Kulturhovedstad 2017
bliver et epokegørende år. Aarhus Symfoniorkester er med i hele seks projekter i
2017: ORIGINS2017, hvor naturvidenskab danner udgangspunktet for fire nyskabte værker, Rethink the Creation, hvor vi i tre uger gentænker skabelsen,
Symphonic Residencies, hvor vi i fire uger inviterer 28 musikere fra EU’s 28
medlemslande til Aarhus og endelig Susanne BIER trilogien, hvor vi medvirker i
operaen Brødre. Vi gentænker komponisten Niels W. Gade, som fylder 200 år i
2017 og sætter ham i et europæisk perspektiv, og vi markerer 500-året for
Reformationen ved en række koncerter, som vi løfter sløret for senere.
Vores franske chefdirigent Marc Soustrot står i spidsen for orkestret i hele otte
symfonikoncerter, vi fejrer Aarhus Unge Tonekunstneres 50 års jubilæum, vi byder
på Aarhus Symfoniske Orgelfestival, gratis sommerkoncerter, populærkoncerter,
familiekoncerter og meget meget mere. Der er ingen grund til at holde sig tilbage, så
skynd dig ind i Symfonisk Sal til den store musik live med Aarhus Symfoniorkester.

Palle Kjeldgaard
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Sommerkoncerter 2016

Priser 26. og 28. maj: A kr. 185/B kr. 160/C kr. 135
Pris ved køb af begge koncerter:
A kr. 250/B kr. 220/C kr. 195

ga d e o p e ra

G ra t i s F i na l e konc e r t

Gratis TUSK i
Jægergårdsgade

Den Danske Strygerkonkurrence afholdes hvert andet år i
et samarbejde mellem Aarhus Symfoniorkester og de
danske musikkonservatorier. Målet er at fremme og støtte
den store talentmasse af unge strygere, som dansk
musikliv er så rigt på. Konkurrencen foregår i år både i
København og Aarhus. Vi lægger ud med 1. runde på Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium i København 29. og
30. april, hvorefter karavanen fortsætter til Aarhus.
Her afholdes 2. runde 1. og 2. maj samt den store finale
4. maj, hvor Aarhus Symfoniorkester akkompagnerer de
fire udvalgte finalister. Der er gratis adgang til at overvære
både de indledende runder og finalekoncerten. Yderligere
oplysninger kan findes på konkurrencens hjemmeside
www.dendanskestrygerkonkurrence.dk.

På en forhåbentlig smuk forårsdag ankommer Aarhus
Symfoniorkester, koncertkoret Concert Clemens og tre
sangsolister Anna Ottertun, Truike van der Poel og Daniel
Carlsson i den til begivenheden lukkede Jægergårdsgade
og installeres enkeltvis og i små grupper i lejligheder,
cafeer, frisørsaloner og andre butikker, hvorefter de
begynder at spille og synge for åbne vinduer og døre.
Midt på gaden står dirigenten Søren Kinch Hansen og styrer slagets gang, og som rigtige gademusikanter medvirker naturligvis også lirekasse og sav. Publikum er både
det inviterede i lejligheder og på cafeer, men også dem,
der tilfældigvis kommer forbi. Værkets titel TUSK henviser
til begrebet tuskhandel. Eventen er et samarbejde mellem
Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Unge Tonekunstnere AUT
og Jægergårdsgades Handelsforening i anledning af
AUTs 50 års jubilæum. Værket varer ca. 35 minutter og
opføres to gange kl. 11.30 og kl. 13.00. TUSK er komponeret af Line Tjørnhøj med støtte af Statens Kunstfond.

onsDAG 4. maj 2016 kl. 19.30

Lørdag 7. maj 2016 kl. 11.30 og 13.00

I samarbejde med Den Danske Strygerkonkurrence

Jægergårdsgade

Kahchun Wong, dirigent

Søren K. Hansen, dirigent
Anna Ottertun, Truike van der Poel,
og Daniel Carlsson, sangsolister
Concert Clemens

Unge talenter
stryger til tops

S o m m e rkonc e r t

Forførende franske
klassikere
Aarhus Symfoniorkesters franske chefdirigent Marc
Soustrot er en særdeles flittig maestro, hvad angår cdindspilninger, alene i sine 19 år som chef for Orchestre
Philharmonique des Pays de la Loire blev det til mere
end 50 indspilninger. Soustrots første cd i Aarhus skal
naturligvis være med franske klassiske perler, hvoraf nogle
præsenteres live ved denne koncert og efterfølgende indspilles i juni måned. Det er raffineret, virtuos musik, hvor
vi starter med Dukas’ ballet La Péri, en persisk legende om
en mand, som stjæler udødelighedens blomst fra den
faldne engel La Péri. Bizets L’Arlésienne suite handler også
om ulykkelig kærlighed, hvor en bonde forelsker sig i en
femme fatale, pigen fra Arles. Vi møder Debussys drømmende faun og Ravels spanske prinsesse, inden vi runder
af med Bizets symfoni i C-dur.

Torsdag 26. maj 2016 kl. 19.30
Marc Soustrot, dirigent

Line Tjørnhøj Tusk
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Dukas Fanfare et Ballet fra La Péri
Bizet L’Arlésienne suite nr. 1
Debussy Prélude à l’aprés-midi d’un faune
Ravel Pavane pour une infante défunte
Bizet Symfoni i C-dur

Sommersæsonen byder på 7 koncerter – heraf 4 gratis, hvor du kan prøve vores koncerttilbud og opleve det
helt store orkester live. 26. og 28. maj koster fra kr. 195 - 250 for begge koncerter. Har du lyst til at prøve en
klassisk koncert, så er Aarhus Symfoniorkesters gratis sommerkoncerter et rigtig godt sted at begynde.

G ra t i s S o m m e rkonc e r t
S y ng - m e d C ar m i na B u rana

stemmer og følelser
bliver rørt

G ra t i s S o m m e rkonc e r t

Morgendagens stjerner

Publikum vil få en total ”surround” oplevelse, når symfoniorkestret fra scenen akkompagnerer de ca. 300 sangere
i publikumskoret, der er placeret på gulvet i Symfonisk
Sal. Det er Kor 72 organisationen, der står for koordineringen af de mange entusiastiske korsangere. Denne
gang synges der med på Carl Orffs medrivende Carmina
Burana, der bygger på 21 middelalderlige digte, de fleste på latin omhandlende foråret, vin og kærlighed!
Åbningskoret ”O Fortuna” er et af den klassiske musiks
mest berømte temaer, og var i flere sæsoner kendingstema for DR’s udsendelse X-Factor. Michael Bojesen, der
er kendt fra andre DR-produktioner som ”Maestro” og
”Vidunderbørn”, har netop udtalt, at ”i en tid, hvor vi er
så opmærksomme på at røre os, skal vi også huske at
blive rørt”. Så kom og lad dig røre, når det store orkester
og publikumskoret sætter i med Orffs stærke melodier
og pulserende rytmer fra første akkord.

Der er kun én måde, man kan blive uddannet dirigent på i
Danmark, og det er gennem studier ved Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium. Magnus Fryklund får forhåbentlig
en fyldt sal i ryggen, når han står over for Aarhus
Symfoniorkester. Peteris Vasks betagende og inderlige
sørgemusik for strygere efterfølges af Prokofievs første
af hans fem fantastiske klaverkoncerter. Russeren besad
tilsyneladende en uudtømmelig melodisk åre, og han
spillede selv koncerten til sin eksamen i Moskva, hvilket
indbragte ham en særpris for den virtuose fremførelse.
Sommerkoncerten byder også på en vaskeægte virtuossolist, nemlig Oscar Michaelsson, der får sin debut med
Aarhus Symfoniorkester under ledelse af studiekammeraten Magnus Fryklund. Inden Magnus kan sænke armene helt ved denne omfattende dirigenteksamen, skal han
føre Aarhus-symfonikerne sikkert gennem Schumanns
4. symfoni, som egentlig er komponeret lige efter nr. 1,
men det er en helt anden historie…

Ved denne koncert er det ungdommen, der styrer. Begge
solister ved denne sommerkoncert gik gennem nåleøjet
og vandt 23. februar 2016 Det Jyske Musikkonservatoriums solistkonkurrence. Sopranen Camilla Button
og guitaristen Mikkel Lynggaard studerer begge ved Det
Jyske Musikkonservatorium og giver ved denne gratis
koncert smagsprøver på deres kunnen. Den unge
dirigent Christian Øland er et dansk stortalent, der på
rekordtid er kommet i gang med en lovende karriere.
I denne netop afsluttede vintersæson kunne Christian
opleves ved en række spændende koncerter i Danmark.
Christian blev som bare 18-årig optaget i dirigentklassen på Sibelius Akademiet og allerede året efter i 2014,
blev han udnævnt af chefdirigent Hannu Lintu som assisterende dirigent for Det Finske Radiosymfoniorkester.
Sibelius Akademiet er en hæderkronet institution, hvor
også Aarhus Symfoniorkesters tidligere chefdirigent
Jorma Panula er uddannet, og Christian Øland har modtaget undervisning af dirigenter som Atso Almila, Hannu
Lintu, Leif Segerstam, Jorma Panula, Herbert Blomstedt,
Mikko Franck og Esa Pekka Salonen.

Lørdag 28. maj 2016 kl. 15.00

Onsdag 15. juni 2016 kl. 19.30

Lørdag 18. juni 2016 kl. 12.00

Projekt i samarbejde m KOR72

I samarbejde med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

I samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium

Michael Bojesen, dirigent
Frederikke Kampmann, sopran
Gert Henning-Jensen, tenor
Teit Kanstrup, baryton

Magnus Fryklund, dirigent
Oscar Michaelsson, klaver

Christian Øland, dirigent
Mikkel Lynggaard, guitar
Camilla Button, sopran

Orff Carmina Burana
Koret er tilmeldt på forhånd gennem Kor 72,
www.kor72.dk

Unge talenter på scenen

Vasks Musica dolorosa for strygere
Prokofiev Koncert for klaver og orkester nr. 1
Schumann 4. symfoni

Nielsen En Saga-drøm
Strauss ”Ich wollt ein Sträusslein” og ”Amor”
fra Brentano-Lieder
Villa Lobos Guitarkoncert
Bernstein Glitter and be gay
Tjajkovskij Fantasi-ouverture fra Romeo & Julie
ASO 2016-2017
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F i na l e konc e r t

DR’s ”Vidunderbarn
2015” Rune Leicht Lund
er solist – foruden
russisk mesterpianist
Aarhus Symfoniorkester indtager scenen ved denne storslåede Gradus Klaverfestival finalekoncert. Dirigent er
Kristiina Poska, som første gang stod i spidsen for Aarhus
Symfoniorkester ved en sommerkoncert sidste sæson.
Gradus International Piano Festival viderefører med
denne finalekoncert Festivalens særlige koncept – nemlig
at præsentere garvede, store klaverstjerner sammen med
unge, uprøvede stortalenter. Her optræder den 81-årige
legendariske russiske pianist Michail Voskresenskij og
det kun 12-årige danske stortalent Rune Leicht Lund
begge som solister med Aarhus Symfoniorkester.
Rune Leicht Lund blev landskendt som vinder af DR’s
”Vidunderbørn” i december 2015. Han studerer på
Klaverskolen Gradus og har allerede vundet flere priser
ved konkurrencer i ind- og udland. Rune spiller denne
aften sin yndlingskomponist Beethovens 2. klaverkoncert.
Mozarts underholdende ”Haffner”-symfoni afslutter en
aften i tangenternes tegn.
Priser: kr. 180-240 www.musikhusetaarhus.dk

S kan d e rborg F e s t i v a l

Smukfest med
Danmarks Smukkeste
symfoniorkester

I år tager orkestret smukke og populære highlights med
fra den kommende sæson. I spidsen for orkestret er dirigenten Henrik Vagn Christensen, og mon ikke konferencier Søren Rislund som vanlig utrolig veloplagt giver publikum et par ord med på vejen om musikken denne smukke
søndag morgen i den herlige danske bøgeskov? Det er tilladt for publikum både at nynne og dirigere med, og hvad
enten man er til sort kaffe eller gyldne champagnedråber
her fra morgenstunden, lover vi en herlig udendørs
koncert for de friske fremmødte.
Billetter via www.smukfest.dk

Fredag 24. juni 2016 kl. 19.30

søndag 7. august 2016 kl. 12.00

Arrangør: Klaverskolen Gradus i samarbejde med
Musikhuset Aarhus

Bøgescenen
Henrik Vagn Christensen, dirigent

Kristiina Poska, dirigent
Rune Leicht Lund, klaver
Michail Voskrensenskij, klaver
Beethoven Egmont ouverture
Beethoven Koncert for klaver og orkester nr. 2
Mozart Koncert for klaver og orkester nr. 24
Mozart Symfoni nr. 35, ”Haffner”
6
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F e s t u g e konc e r t

Bolero og flamboyant flamenco
Spanien har gennem årtier været et af danskernes foretrukne feriesteder – og mange danskere har tilmed valgt efter
pensionering at bosætte sig under de varmere og lysere himmelstrøg. Derfor er der mange, der nok har mødt den
spanske folkemusik og flamenco-kultur, der omfatter sang, dans, guitarspil, håndklap og dramatisk fodtrampen – på
flamencoens hjemmebane i det sydspanske. Ved denne festlige festugekoncert lover vi, at temperaturen i Symfonisk Sal
vil stige et par grader, når den anerkendte flamencosanger Carmen Linares, som er en verdensstjerne i sit hjemland
Spanien, synger flamenco, og hendes landsmand Vanesa Aibar vil danse, stampe og trampe sig gennem
flamencodansen. Carmen Linares, der begejstrede ved bl.a. festugeåbningen sidste år, synger ved festugekoncerten
syv populære spanske traditionelle sange, som er arrangeret af komponisten de Falla. Amerikanske Karen Kamensek,
der siden 2011 har været musikchef og chefdirigent hos Staatsoper Hannover, dirigerer det varmblodede program,
der også byder på et af musiklitteraturens helt enestående klassikere, nemlig Ravels inciterende Bolero. Koncerten
arrangeres i samarbejde med Aarhus Festuge.
Forhøjet billetpris

Torsdag 1. september 2016 kl. 19.30
Karen Kamensek, dirigent
Carmen Linares, sang
Vanesa Aibar, danser
Copland El Salón México
De Falla Siete canciones populares espanolas, Syv populære spanske sange
Ravel Bolero
Bedmar Spanske sange
De Falla El amor brujo
Marquez Conga del Fuego
ASO 2016-2017
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” Jeg er ikke kommet til Aarhus for
at dirigere mere. Det kan jeg gøre i
Berlin og alle andre steder. Når jeg
er i Aarhus i stedet for i Berlin eller
New York, så er det fordi, jeg er
kommet for at skabe noget.
Sammen med musikerne.”

Marc Soustrot
chefdirigent

S æ son å bn i ngskonc e r t e r

Saints-Saëns eksotiske klaverkoncert
Prokofievs vidunderlige ”Romeo og Julie” balletmusik, som skildrer Shakespeares – og alle tiders – største og mest sørgelige kærlighedshistorie, bringer alle følelser i spil med det helt store symfoniorkester med udvidet strygerkorps. Vores
franske chefdirigent Marc Soustrot indspillede i sommeren 2015 samtlige Saint-Saëns klaverkoncerter med aftenens
solist, den franske Romain Descharmes, og sit andet orkester, Malmø Symfoniorkester. Klaverkoncerterne udkommer på
Naxos. Saint-Saëns’ sidste klaverkoncert, nr. 5 ”Ægypten”, fik titlen, idet komponisten skrev den under et ophold i Luxor.
Han betegnede den selv som en ”rejse på havet”, og værket er eksotisk krydret med inspiration fra mange lande og stilarter. Descharmes debuterede ved en bemærkelsesværdig koncert med Orchestre de Paris i 2012, og dette er hans
debut i Aarhus. Den excentriske Berlioz skrev tre operaer, og ouverturen til den ene, Benvenuto Cellini, åbner sæsonen
og byder velkommen til alle.

Torsdag 8. september 2016 kl. 19.30
Fredag 9. september 2016 kl. 19.30
Marc Soustrot, dirigent
Romain Descharmes, klaver
Berlioz Ouverture Benvenuto Cellini
Saint-Saëns Koncert for klaver og orkester nr. 5, ”Ægypten”
Prokofiev Romeo og Julie Suite nr. 1 og 2
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S y m fon i konc e r t e r

Med Soustrot til Italien
S y m fon i konc e r t

Haydns cellokoncert
og ”Eroica”
Ola Rudner og Thorleif Thedéen har begge fremragende
internationale karrierer. Dirigenten Ola med base i Wien
og cellisten Thorleif i alverdens koncertsale som solist,
men de har begge rødder i vort broderland Sverige.
Heldigvis har de også begge et godt øje og øre til Aarhus
Symfoniorkester, så vi er glade for at kunne præsentere
dem i dette rendyrkede wienerklassiske program fra
pudderparykkernes tid. Wienerklassikken og oplysningstiden rækker naturligvis langt dybere end den blotte
udvendighed. Oplev Schuberts ouverture til melodramaet Trylleharpen. Haydns cellokoncert i C-dur bliver
virtuost og elegant foldet ud i hænderne på Thedéen.
Sluttelig vil Rudner fortolke Beethovens banebrydende
”Eroica”-symfoni. Beethoven dedikerede 3. symfoni på
partituret til Napoleon med titlen ”Buonaparte”. Efter
Napoleon havde udråbt sig selv til kejser, tværede komponisten i skuffelse senere ordene ud på nodepapiret.

Torsdag 15. september 2016 kl. 19.30
Ola Rudner, dirigent
Thorleif Thedéen, cello
Schubert Die Zauberharfe, ouverture
Haydn Koncert for cello og orkester, C-dur
Beethoven Symfoni nr. 3, ”Eroica”

Mozarts charmerende musik efterlader sig stadig indtryk
af et overskudsmenneske, forud for sin tid og som hentet fra en helt anden overjordisk dimension. Den opdragelse Mozart og søsteren Nannerl lagde barndom til, var
nok ikke gået i dag uden myndighedernes indblanding.
De var konstant på rejse og optrådte ved de europæiske
hoffer, hvilket indbragte forældrene en pæn formue. Fire
af Aarhus Symfoniorkesters fremragende soloblæsere
inviterer her til Mozart-fest. Mozart havde et fantastisk
øre for blæsernes kvaliteter og egenskaber, melodiføringen er typisk Mozart, og han var desuden på dette tidspunkt optaget af at komponere for flere soloinstrumenter
på en gang. Mendelssohn var af velhavende familie og
ligeledes meget berejst. Hans højromantiske 4. symfoni
blev til under indtryk af det solbeskinnede Italien med
musikalske skildringer af oliventræslunde, pilgrimme på
vej til Rom og hyrder i Toscana. Chefdirigenten indleder
med Ravels musikalske pastiche over forgængeren
Couperins højtidelige barokstil, som er et smukt musikalsk farvel til fire afdøde venner, bl.a. to brødre, som
begge døde i Første Verdenskrig.

Torsdag 22. september 2016 kl. 19.30
Fredag 23. september 2016 kl. 19.30
Marc Soustrot, dirigent
Oliver Nordahl, obo
Mathias Kjøller, klarinet
Eric Beselin, fagot
Flemming Aksnes, horn
Ravel Le Tombeau de Couperin
Mozart Sinfonia Concertante for soloblæsere
Mendelssohn Symfoni nr. 4, ”Den italienske”
ASO 2016-2017
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S y m fon i konc e r t

Rensburg er solist

I 1966 tog en række komponister i Aarhus initiativ til at oprette foreningen Aarhus Unge Tonekunstnere – AUT. Den ny
musik lever i bedste velgående, og det skal fejres ved denne koncert med to uropførelser og to danske første opførelser.
Først stemmer vi orkestret i Lasse D. Hansens Tuning inden islandske Anna Thorvaldsdottirs overture AERIALITY.
Thorvaldsdottir er luftbåren i disse år, hvor et utal af priser regner ned over hende, og AERIAL er indspillet på selveste
Deutsche Grammophon. Simon Steen-Andersen modtog i 2014 Nordisk Råds Musikpris. Samme år komponerede han
sin klaverkoncert for soloklaver, sampler, video og symfoniorkester. Simon Steen-Andersen har base i Berlin, men er nu
vendt hjem til Aarhus som en meget efterspurgt lærer på Det Jyske Musikkonservatorium. En rigtig jubilæumskoncert
skal naturligvis have en tale, og her er den selvfølgelig komponeret af Mathias Monrad Møller, inden vi slutter som det sig
hør og bør med en symfoni, nemlig Rasmus Zwickis ”sidste symfoni”, som blev uropført af vore kolleger fra Odense ved
SPOT-festivalen i Aarhus i 2011.
I løssalg til 145,- kr. og som tilkøb til abonnement og partout kr. 75,-

Hans Graf er et af de helt store dirigentnavne, som har et
varmt og godt forhold til Aarhus Symfoniorkester og
Symfonisk Sal. Den erfarne dirigent har i denne uge
arbejdet intenst med strygere og blæsere både sammen
og hver for sig. Graf har Aarhus Symfoniorkesters egen
koncertmester, den sydafrikansk-fødte Ian van
Rensburg, med som solist i Schuberts Rondo i A-dur.
Netop Schuberts musik har den kendte østrigske dirigent Hans Graf og Aarhus Symfoniorkester til fælles.
Graf har nemlig indspillet samtlige Schuberts symfonier
– et digert værk – med Aarhus-symfonikerne fra 199799. Stravinskijs musik til den unge koreograf
Balanchines ballet Apollon Musagète – i to tableauer
med kostumer af Coco Chanel – åbner koncerten med
hele orkestret. Balletten er en af Stravinskijs tre neoklassicistiske balletter, der er inspireret af den græske mytologi. Apollon møder tre muser, dansens, mimekunstens
og poesiens muse. Mozart må også have mødt en muse,
da han komponerede den underholdende, men dybe
Serenade for blæsere og kontrabas. Blæserserenade nr.
10, også kendt som ”Gran Partita”, er desuden et nøgleværk i Mozart-filmen ”Amadeus”, idet værket får Salieri
til at udbryde, at han har hørt ”Guds stemme.”

Fredag 7. oktober 2016 kl. 19.30

Torsdag 13. oktober 2016 kl. 19.30

A UT 5 0 å rs f ø d s e l s d agskonc e r t

Aarhus Unge Tonekunstnere 50 år

I samarbejde med Aarhus Unge Tonekunstnere
Baldur Brønniman, dirigent
Nicolas Hodges, klaver
Hansen Tuning (Uropførelse)
Thorvaldsdottir AERIALITY (Dansk førsteopførelse)
Steen-Andersen Piano Concerto (Dansk førsteopførelse)
Monrad Møller Speech (Uropførelse)
Zwicki ”Last” Symphony
10
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Hans Graf, dirigent
Ian van Rensburg, violin
Stravinskij Apollon Musagète for strygere
Schubert Rondo i A-dur D 438 for Violin og strygere
Mozart Serenade nr. 10 , B-dur, ”Gran Partita”
for blæsere

O rg e l f e s t i v a l Åbn i ngskonc e r t

Widor og Also sprach…

Aarhus Symfoniske
Orgelfestival 2016 –
Orgel og!
Temaet for dette års orgelfestival er Orgel og! Du kan
opleve orglet i stort set enhver sammenhæng:
Som solist med Aarhus Symfoniorkester og Randers
Kammerorkester, som orkesterinstrument, som kinoorgel til stumfilm, intimorgel i saloner med Berlin og
Bertolt Brecht som tema, som orgel sammen med kor
og som soloinstrument både i Symfonisk Sal og i en
række kirker. Det er fjerde gang Aarhus Symfoniorkester,
Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Domkirke,
Vor Frue Kirke, Helligåndskirken i Aarhus og Mariager
Kirke byder på Aarhus Symfoniske Orgelfestival, og i år
er festivalen forlænget til at vare hele 11 dage fra
10. til 20. november.

Vi starter orgelfestivalen så stort som det kan blive med
Richard Strauss’ ”Also sprach Zarathustra”. Filosoffen
Nietzsches værk om den indiske profet Zarathustra er
udgangspunktet for Richards Strauss’ tonedigt, hvor
Strauss bl.a. beskriver universets begyndelse med
musikhistoriens største C-dur akkord. Stanley Kubrick
bruger starten i sin film ”Rumrejsen år 2001”, så du
kender helt sikkert dele af dette mesterværk. Efter den
indledende hymne til solen møder vi ”dem fra den anden
verden, den store længsel, das Tanzlied”, som foregriber
stemningen fra Rosenkavaleren. Strauss slutter med
”Nachtwanderlied”, hvor menneske og natur prøver
kræfter i en heftig konflikt. Organisten Eric Lebrun favner
vidt som orgelvirtuos, professor, komponist og forfatter,
og ved denne koncert tiltræder Lebrun som adjungeret
professor på Det Jyske Musikkonser-vatorium, naturligvis med fransk musik af den altid populære Widor, der
om nogen forstår at udnytte
orglets mange registre.

Torsdag 10. november 2016 kl. 19.30
Fredag 11. november 2016 kl. 19.30

O rg e l konc e r t

Orgel og Gys
Symfonisk Sal omdannes for en eftermiddag til en
vaskeægte biograf med kino-orgel og alt, hvad der hører
sig til, når vi får besøg af den italienske orgelvirtuos
Domenico Tagliente. Tagliente, som er uddannet i Wien,
er professor i orgel og komposition på Nino Rota konservatoriet, og han har optrådt på de førende festivaler i
Europa, blandt andet har Tagliente optrådt foran 40.000
mennesker i Berlin, hvor han foran parlamentet deltog i
fejringen af den tyske genforening. Et af Taglientes specialer er live improvisation til stumfilm. Vi skal opleve
gysets mester F.W. Murnau, som skabte filmhistorie med
sin overnaturlige film ”Nosferatu” fra 1922 i et andet af
hans mesterværker ”Faust” fra 1926. Det bliver helt sikkert uhyggeligt, når Faust sælger sin sjæl til Fanden og
kæmper med Mephisto i selskab med Orgel og!

Lørdag 12. november 2016 kl. 15.00

I samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium
Domenico Tagliente, orgel
Antonio Mendéz, dirigent
Eric Lebrun, orgel
Wagner Overture til Rienzi
Widor Symfoni for orgel og orkester opus 42b
Strauss Also sprach Zarathustra

ASO 2016-2017
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Orgelrecital
S y m fon i konc e r t org e l f e s t i v a l
O rg e l f e s t i v a l G æ s t e s p i l

Andretta og orglet

Som en del af Aarhus Symfoniske Orgelfestival er organist og orgelprofessor Ulrik Spang-Hanssen sammen
med Randers Kammerorkester solist i Händels
Orgelkoncert opus 7 nr. 1, der kræver et teknisk og
virtuost overskud af solisten i et frisk og energisk sammenspil med orkestret. Spang-Hanssen optræder også
som solist sammen med Kammerorkestrets violinist
Mo Yi i Joseph Haydns Dobbeltkoncert for violin og orgel.
Mo Yi er desuden solist i en violinkoncert af Telemann,
mens Spang-Hanssen spiller et Præludium af den
dansk-tyske Dietrich Buxtehude. Programmet indeholder også en koncert for strygere af John Stanley, der
var kollega til Händel i det engelske musikliv i midten
af 1700-tallet. David Riddell dirigerer.

”Det er med lyden, vi bevæger jer. Det er med lyden, vi
rører jeres følelser,” sagde daværende chefdirigent
Andretta ved indvielsen af Symfonisk Sal i 2007.
Andretta, som selv er uddannet organist i Wien med
højeste udmærkelse, indleder med uddrag af operamusik af Strauss, og præsenterer herefter den fabelagtige
Thomas Trotter ved orglet i Hindemiths orgelkoncert fra
1962. Hindemith er en af det 20. århundredes mest
oversete komponister, og han levede på kant med Hitler
og nazisterne. Hans orgelkoncert byder på rytmisk friskhed, tematiske indfald og frodighed. Værket blev skrevet
på bestilling af New York Philharmonic til indvielsen af
det nye orgel i forbindelse med åbningssæsonen i
Lincoln Center i New York. Brahms’ lyriske 3. symfoni
runder af med romantisk elegance og ligevægt. Clara
Schumann var Brahms’ store kærlighed, men de fik
aldrig hinanden – og komponistens store følsomhed
og den uforløste kærlighed har sat sit præg på hans
musik. Det gælder ikke mindst hans bevægende
3. symfoni, der begynder desperat euforisk og næsten
slutter som en inderlig hvisken.

Onsdag 16. november 2016 kl. 19.30

Torsdag 17. november 2016 kl. 19.30

David Riddell, dirigent
Mo Yi, violin,
Ulrik Spang-Hanssen, orgel

Giancarlo Andretta, dirigent
Thomas Trotter, orgel

Randers
Kammerorkester
på gæstevisit

Stanley Orgelkoncert i G-dur opus 2 nr. 3
Buxtehude Præludium i g-mol,
BuxWV 163 for orgelsolo
Haydn Dobbeltkoncert for violin og
orgel Hob.XVIII:6
Telemann Violinkoncert i D-dur TVWV 22:6
Händel Orgelkoncert opus 7 nr. 1
12
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Strauss Ouverture og Danse scene fra Ariadne
på Naxos
Hindemith Koncert for orgel og symfoniorkester
Brahms Symfoni nr. 3

Det der med ”en af verdens bedste” er efterhånden
blevet en kliché og så alligevel ikke, når det kommer til
Thomas Trotter. Professor, virtuos og komponist Thomas
Trotter hører til den absolutte elite blandt organister, som
kan vælge og vrage mellem attraktive tilbud, og heldigvis
har Trotter hyppigt takket ja, når buddet kom fra Aarhus
Symfoniorkester eller Aarhus Domkirke. Du kan opleve
Trotter som solist i værker af bl.a. Reger, Bach, Françaix
og dertil i egne arrangementer.

Fredag 18. november 2016 kl. 19.30
Thomas Trotter, orgel

Gratis familiekoncert
Børnene skal naturligvis også lære orglet at kende, og de
to organister Vibeke Astner og Anne Mathiesen er formidable til at få det store orgel ned i børnehøjde. Vi begynder med at vise rundt inde i orglet med videokameraer,
mens orglet spiller. Derefter starter selve orgelkoncerten, som forvandler sig til en balletforestilling og en
kunstudstilling med børn på scenen. Vi varmer op til
julen med uddrag fra Tjajkovskijs ”Nøddeknækkeren”
med ledsagelse af 20 unge ballerinaer fra
Balletakademiet i Aarhus. Dernæst bydes på SaintSaëns’ ”Dyrenes Karneval”, hvor elever fra Eriksminde
Efterskole præsenterer deres fortolkninger af udvalgte
satser som malerier på det store lærred.

Lørdag 19. november 2016 kl. 15.00
Vibeke Astner og Anne Mathiesen, orgel

Program for Aarhus Symfoniske
Orgelfestival 2016
1 0 . – 1 9 . no v e m b e r 2 0 1 6
Torsdag 10. og fredag 11. november 2016

Torsdag 17. november 2016

Kl. 19.30 	Åbningskoncert, Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus
	Aarhus Symfoniorkester, studerende fra
Det Jyske Musikkonservatorium
	Dirigent Antonio Mendéz,
orgel Eric Lebrun, Frankrig

Kl. 19.30 	Symfonikoncert, Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus
	Aarhus Symfoniorkester, dirigent Giancarlo
Andretta, orgel Thomas Trotter, England

Fredag 18. november 2016
Lørdag 12. november 2016
Kl. 15.00 	Stumfilmskoncert, Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus
	Orgel Domenico Tagliente, Italien

Kl. 19.30 	Orgelrecital, Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus
	Orgel, Thomas Trotter, England

Lørdag 19. november 2016
Søndag 13. november 2016
Kl. 15.00 	Orgelrecital, Mariager Kirke
	Orgel Eric Lebrun, Frankrig

Mandag 14. november 2016
Mesterkursus ved Eric Lebrun, gratis adgang
Kl. 10.00 	Mariager Kirke
Kl. 19.30 	Orgelrecital, Aarhus Domkirke
	Orgel Timothy Belk, USA

Onsdag 16. november 2016
Kl. 19.30 	Kammerkoncert, Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus
	Randers Kammerorkester
	Dirigent David Riddell, violin Mo Yi,
orgel Ulrik Spang-Hanssen, Danmark

Kl. 15.00 	Familiekoncert, Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus. Gratis adgang.
	Orgel, Vibeke Astner og Anne Mathiesen
Kl. 16.00 	Aarhus Jazz Orchestra, Aarhus Domkirke
Buchanan Requiem for kor og orkester,
Aarhus Domkirkes Kantori dirigent Carsten
Seyer-Hansen samt solister. Komponist og
solist Jakob Buchanan
Kl. 19.30 	Orgel og maleri. Konceptkoncert,
Helligåndskirken Aarhus
	Maler Lise Ejler,
orgel Hayo Boerema, Holland

Søndag 20. november 2016
Kl. 10.00 	Højmesse, Aarhus Domkirke
Kl. 15.00 	Afslutningskoncert. Orgel- og korkoncert,
Vor Frue Kirke, Aarhus
	Kor, Vokalensemblet Gaia,
orgel David Good, England

Orgelsaloner
10. november 2016 kl. 22.00
11. november 2016 kl. 18.00
17. november 2016 kl. 22.00
18. november 2016 kl. 18.00
Det Jyske Musikkonservatorium, Musikhuset Aarhus.
Mødested ved Symfonisk Sal, orgelsalon i lokale 232.
Signe Asmussen, mezzosopran og Lars Nørremark,
orgel. Efter en overvældende succes i 2014 gentages
konceptet med orgelsalonerne, hvor et lille publikum på
kun 35 personer ad gangen inviteres til en helt unik og
intim orgeloplevelse. Her vil skuespiller og sanger Signe
Asmussen i sammenspil med organist Lars Nørremark
præsentere en vaskeægte Berliner orgel-kabaret med
udgangspunkt i 30’ernes Tyskland og Bertolt Brecht.
Publikum vil i selskab med Eule-orglet og Signe Asmussens vidunderlige stemme blive forkælet med tysk dekadence, tilsat vin, tysk øl og lette anretninger.
Priser til orgelfestival
Gæstespil Randers Kammerorkester, stumfilmskoncert,
orgelrecital med Thomas Trotter, orgelsaloner i
Musikhuset enhedspris kr. 145.
Buchanan Requiem i Aarhus Domkirke 19. november
kr. 150. Afslutningskoncert i Vor Frue Kirke
20. november kr. 100. Alle andre kirkekoncerter kr. 50.
Billetsalg ved indgangen til de pågældende kirker.
Partoutkort kr. 600 giver adgang til samtlige koncerter
inkl. de to symfonikoncerter 10. og 17. november.
Nærmere oplysning om partoutkort via festivalens
hjemmeside: www.aarhussymfoniskeorgelfestival.dk
ASO 2016-2017
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S y ng - j u l e n i n d konc e r t

Syng med af
karsken bælg

Sammen med de unge piger fra Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor får du her mulighed for at synge
julens kendte salmer og sange, akkompagneret af
dit helt eget symfoniorkester.
De sidste år har Michael Bojesen stået i spidsen for
Syng-med arrangementer sammen med Aarhus
Symfoniorkester – og hver gang med kæmpe tilslutning.
Få mennesker i Danmark formår at formidle sangglæden
til os alle bedre end Michael Bojesen, der med sin viden,
humor og sit fantastiske drive får folk op af stolen for at
synge med af karsken bælg. Påstand: man bliver glad af
at synge sammen. Kom selv og prøv!

Torsdag 1. december 2016 kl. 19.30
Michael Bojesen, dirigent og konferencier
Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor

J u l e konc e r t e r

Fred på jorden og i mennesker velbehag
Rubén Dubrovsky er et spændende nyt bekendtskab for både publikum og orkester, når han for første gang kommer til
Aarhus i december. Han er født i Buenos Aires i en polsk-italiensk familie og er nu bosat i Wien, hvor han er en jævnlig
gæst i Musikverein, der – en passant – havde en dansk arkitekt, Theophilus von Hansen, og som er forbillede for vores
egen Symfonisk Sals dimensioner. I Wien har Dubrovsky håndplukket fire internationale solister, som medvirker ved årets
julekoncerter. Han står i spidsen for to opførelser af Händels Messias samt en lørdagskoncert som syng-med koncert.
Messias, Händels musikalsk-dramatiske version af Jesu fødsel og død, vil med sine vidunderlige arier og storslåede
korpartier fylde publikum med fred og julehumør i en hektisk december måned. Egentlig er ”Messias” komponeret til
opførelse i påsken, men bliver traditionelt opført i juletiden. Händel skrev oratoriet på blot 24 dage og sagde selv bagefter,
at han synes han så ”himmelen åbne sig og den store Gud selv”.
Forhøjet billetpris

Torsdag 15. december 2016 kl. 19.30
Fredag 16. december 2016 kl. 19.30
Rubén Dubrovsky, dirigent
Yeree Suh, sopran
Martina Mikelic, alt
Paul Schweinester, tenor
Markus Butter, bas
Akademisk kor Aarhus
Händel Messias
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#aarhussymfoni

Symfonisk Sal til
hverdag og koncert
Som musiker øver man sig hver dag, året rundt med sit instrument for at være i topform!
Det er forudsætningen for at kunne præstere det høje niveau, der kræves for at give den store
symfoniske musik liv i koncertsalen. Vi samles mandag til torsdag til orkesterprøver i vores
vidunderlige hjemsted, Symfonisk Sal i Musikhuset Aarhus. Herefter er vi klar til at møde vores
publikum til mere end 90 koncerter om året. Når publikum fylder salen, løfter I os det sidste stykke,
så vi bliver endnu bedre. I 2015 optrådte Aarhus Symfoniorkester for 88.000 personer i løbet af
45 uger. Vi ser frem til at give jer endnu flere musikalske oplevelser – på genhør i Symfonisk Sal.

S y ng - m e d M e ss i as

Sing-along – en
aarhusiansk tradition
Aarhus Symfoniorkester kan faktisk bryste sig af at have
en solid ”sing-along”-tradition, der har bidt sig godt fast
i det midtjyske kormiljø, trods den kun har 7 år på
bagen. Ved flere syng-med koncerter har Symfonisk Sals
gulv været fyldt af glade og forventningsfulde sangere,
der i ugerne op til Syng-med koncerten har været til fælles prøver med dirigent og orkester. De fleste mennesker
kender formentlig Halleluja-koret fra Händels Messias men der er rigtig mange andre fantastiske korsatser
undervejs i oratoriet. Så hvis du er eller har været korsanger tidligere, så kom og vær med til en anderledes
intens koncert, hvor du selv kan bidrage til en oplevelse
med dit symfoniorkester. Der er plads til rigtig mange i
koret. De resterende pladser udenom bliver solgt til
et publikum, der kan glæde sig til en engagerende og
medrivende kor- og orkesteroplevelse.
I samarbejde med Kor 72
Syng-med Messias er arrangeret i samarbejde med
Kor-organisationen Kor 72. Alle praktiske oplysninger
vedrørende tilmelding og deltagelse for interesserede
korsangere foregår via Kor 72 på www.kor72.dk
Der er ingen forudgående optagelsesprøve, men
nuværende eller tidligere korerfaring er nødvendig.

Lørdag 17. december 2016 kl. 15.00
I samarbejde med Kor 72
Koncerten varer ca. 70 min uden pause.
Rubén Dubrovsky, dirigent
Yeree Suh, sopran
Martina Mikelic, alt
Paul Schweinester, tenor
Markus Butter, baryton

ASO 2016-2017
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Åbn i ng af K u l t u r h o v e d s t a d 2 0 1 7

BEETHOVENS 9. TIL NYTÅRET,
TIL GLÆDEN OG FRIHEDEN
Naturligvis skal året hvor Aarhus og Region Midtjylland er Europæisk Kulturhovedstad indledes med Beethovens 9. symfoni. Beethovens 9. bryder alle kunstneriske rammer og har opnået politisk symbolsk betydning for det meste af verden.
Schillers digt ”Ode til glæden” er blevet ”Den europæiske hymne” og en slags kendingsmelodi for EU. Men ikke kun i
Europa er Beethovens enkle melodi til Schillers digt kendt, f. eks. har man siden 1956 sunget Ode til glæden ved alle
olympiske lege, og i Japan er der tradition for, at en række orkestre og kor hvert år i december opfører ”Daiku”, den store
nier. I Aarhus etablerede Ole Schmidt efter indvielsen af Musikhuset Aarhus i 1982 en tradition med at opføre Beethovens
9. som nytårskoncert, og da man 25. december 1989 fejrede Berlinmurens fald og den tyske genforening med en koncert dirigeret af Leonard Bernstein, var det naturligvis med Beethovens niende. Ved denne opførelse havde Bernstein
ændret Schillers tekst og erstattet ordet Freude (glæde) med Freiheit (frihed), men det ene udelukker vel ikke det andet?
Beethoven troede på demokratiet og friheden, men efter Napoleon-krigenes galskab og Wienerkongressens genetablering af monarkiernes og adelens magt håbede Beethoven fortsat på, at alle mennesker forsones. Seid umschlungen,
Millionen! Diesen Kuss der ganzen Welt. Vær omslynget, millioner! Dette kys til hele verden!
Forhøjet billetpris

Torsdag 5. januar 2017 kl. 19.30
Fredag 6. januar 2017 kl. 19.30
Søndag 8. januar 2017 kl. 15.00
I samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium
Marc Soustrot, dirigent
Ann Petersen, sopran
Elena Batoukova-Kerl, alt
Kristian Benedict, tenor
Lars Møller, bas
Den Jyske Operas Kor
Aarhus Universitetskor
Beethoven Symfoni nr. 9, ”An die Freude”

16

ASO 2016-2017

#marcsoustrot #aarhussymfoni

N YTÅ R S K O N C E R TE R

Flagermusen
Johann Strauss’ ”Flagermusen” er ikke blot den bedste operette af dem alle, men Operetten. Handlingen er mildest talt
frivol, til tider noget oprørende, ind imellem fængslende, helt igennem morsom, de ægteskabelige forviklinger forvirrende,
når det er kvinderne, som har bukserne på, men musikken – den slår alt! Efter sigende komponerede Strauss den i løbet
af blot 42 nætter i det, der må betegnes som en kreativ rus. Vi har samlet et dreamteam af danske sangere og opfører
”Flagermusen” koncertant, hvor der naturligvis synges på dansk. Vi gentænker værket med alt, hvad der sig hør og bør,
blot uden kulisser, for hvad kan vel være en bedre baggrund end Aarhus Symfoniorkester? Replikkerne er nye og skrevet
til lejligheden af dirigenten Christian Kluxen, og med Knud Romer som den lettere overrislede fængselsbetjent Frosch, er
vi sikre på et få par velvalgte ord med på vejen samt en festlig oplevelse i Symfonisk Sal. Godt Nytår anno 2017.
Forhøjet billetpris

Torsdag 12. januar 2017 kl. 19.30
Fredag 13. januar 2017 kl. 19.30
Lørdag 14. januar 2017 kl. 15.00
Søndag 15. januar 2017 kl. 15.00
Torsdag 19. januar 2017 kl. 19.30
Fredag 20. januar 2017 kl. 19.30
Koncerten gentages tirsdag 17. januar 2017 kl. 19.30 i Skanderborg Kulturhus
Christian Kluxen, dirigent
Susanne Elmark, Rosalinde
Ditte Højgaard Andersen, Adele
Andrea Pellegrini, Prins Orlowsky
David Danholt, Eisenstein
Magnus Vigilius, Alfred
Jens Søndergaard, Falke
Knud Romer, Frosch
Johann Strauss Flagermusen i koncertant opførelse
ASO 2016-2017
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P 2 Pr i s e n

Danmarks radio live
Danmarks Radio sender live fra Symfonisk Sal
fredag den 3. februar. DR P2 er fortsat vores
landsdækkende klassiske radiokanal med mange
trofaste lyttere, hvor P2 prisen er et af kanalens
årlige højdepunkter. Der skal uddeles en række
priser denne aften, blandt andet P2 talent prisen
og P2 ildsjæls prisen, og efter pausen medvirker
Aarhus Symfoniorkester, når Årets P2 kunstner
skal på scenen og modtage sin pris. Det bliver
helt sikkert en spændende aften, og ultimo 2016
kan Aarhus Symfoniorkester i samarbejde med
DR løfte sløret for dele af programmet, herunder
dirigentens navn. Prismodtagernes navne er
naturligvis en hemmelighed, som først bliver
offentliggjort på selve aftenen.

Fredag 3. februar 2017 kl. 19.30
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Symphonic Residencies 2017
I løbet af 2017 vil Aarhus Symfoniorkester i fire uger, en i hvert kvartal af året, invitere musikere fra de 28 EU-lande til
Aarhus. Dette gør vi for at fremme det europæiske møde og for at gøre det muligt at udvide Aarhus Symfoniorkester til
fuld symfonisk størrelse og præsentere det største og det bedste fra det tyvende århundredes europæiske musikalske
skatkammer. Samtidig vil disse gæster berette om aktuelle tendenser i musiklivet i deres hjemlande og forhåbentlig
skabe blivende relationer til Aarhus, blandt andet fordi det er ambitionen, at gæstemusikerne skal indkvarteres privat i
Aarhus under deres ophold. Vi fortæller det tyvende århundredes politiske og kulturelle historie ved hjælp af epokegørende klassiske værker. I første kvartal har vi fokus på det kulturelle nybrud i starten af århundredet med tre meget skelsættende men også forskellige værker, som efterfølgende lagde kulturelle spor i Europa og verden. Men den europæiske
historie er jo også den tragiske historie om de to verdenskrige. I maj måned opfører vi Benjamin Brittens War Requiem,
som omhandler begge Verdenskrige, men også forsoningen og genopbygningen af Europa. I tredje kvartal af 2017 opfører vi for første gang siden 1995 Sjostakovitjs 7. symfoni ”Leningrad”, som i musikkens sprog beretter om belejringen
og slaget om Leningrad, men også om håbet og troen på den endegyldige sejr over nazismen. Herefter afrunder Aarhus
Symfoniorkester i samspil med vore europæiske kolleger på smukkeste vis Kulturhovedstaden, når vi i fjerde kvartal
hylder den komponist, som fik størst betydning for symfonien i det tyvende århundrede, Gustav Mahler. Der findes vel
næppe smukkere symfonisk slutning end Mahlers 3. symfoni, der dirigeres af Marc Soustrot i december 2017?
Sjostakovitjs 7. og Mahlers 3. symfoni indgår i Aarhus Symfoniorkesters 2017-2018 sæson, hvorfor disse koncerter
først kommer i salg i foråret 2017.

S y m fon i konc e r t e r S y m p h on i c R e s i d e nc i e s 2 0 1 7 I

Skyer, Strauss og Sacre

Le Sacre du Printemps er ”et meteornedslag” i musik- og ballethistorien. Et værk udenfor tid og sted, som bryder alle
normer og som får afgørende betydning for kunsten derefter. Man fristes til at tro, Stravinskij kunne se ind i fremtiden,
da han med Sacre i 1913 illustrerer den primitive urkraft og galskab, hvor en ung pige skal danse sig til døde og ofres i
et hedensk rituel for at sikre forårets komme. Blot et år efter blev den europæiske ungdom ofret i Første Verdenskrigs
skyttegrave ikke langt fra Paris, hvor Sacres uropførelse 29. maj 1913 blev den måske ”bedste skandale” af dem alle.
Debussy overværede uropførelsen og var chokeret, på kanten af rædselsslagen. For Debussy var det ikke naturens
destruktive kraft, men derimod naturens skønhed, som var temaet i Nuages, hvor akkordernes skønhed viser skyernes
ditto. Richard Strauss skiftede spor i musikhistorien med sit mesterværk Rosenkavaleren fra 1911. Efter operaerne
Salome og Elektra, hvor Strauss med egne ord var nået til ”grænsen for harmonik og ørets fatteevne” skulle vejen frem
være at genetablere tonaliteten og tage en tur til Wien anno 1740 med Mozarts Figaros Bryllup som forbillede.
Forhøjet billetpris

Torsdag 23. februar 2017 kl. 19.30
Fredag 24. februar 2017 kl. 19.30
Marc Soustrot, dirigent
Debussy Nuages og Fêtes fra Nocturnes
Strauss Suite fra Rosenkavaleren
Stravinskij Le sacre du Printemps

#marcsoustrot
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Musik fra den nye og
den gamle verden
Cellostjernen Brantelid er blevet tilknyttet Det Jyske
Musikkonservatorium som adjungeret professor, så han
sikrer den musikalske fødekædes fortsatte høje kvalitet –
imponerende i en alder af knap 28 år. I november 2015
modtog han en af Danmarks største priser Anne Marie og
Carl Nielsen legatet på kr. 600.000. Marc Soustrot og
Brantelid har valgt at opføre en af vor tids største franske
komponisters elegiske cellokoncert – med titlen ”en hel
verden langt herfra”. To verdener mødes i cellokoncerten,
idet Brantelid fortolker den moderne cellokoncert på sin
fine Stradivarius-cello fra 1707. Dvorák var også langt
hjemmefra med hjemve som rektor på konservatoriet i
New York, da han komponerede sin sidste symfoni, der
fik titlen ”Fra den nye verden”. Selvom Dvorák bygger
på amerikanske folkemelodier, henter han især temaer
fra sit tjekkiske hjemland. Værket er for længst blevet
en af den symfoniske musiks klassikere bl.a. med den
betagende engelskhorn-solo i 2. sats.

Torsdag 2. marts 2017 kl. 19.30
Koncerten gentages 3. marts 2017 kl. 19.30,
Viborg Katedralskoles Sal
Marc Soustrot, dirigent
Andreas Brantelid, cello
Nielsen Suite for strygeorkester
Dutilleux Koncert for cello og orkester,
”Tout un monde lointain”
Dvorák Symfoni nr. 9, ”Fra den nye verden”
20
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Lidenskab og længsel
Vores franske chefdirigent præsenterer for første gang i Aarhus pianisten Jonathan Gilad. Jonathan er født i 1984 i
Marseille, hvor han som kun 8-årig blev optaget på konservatoriet. Som 11-årig havde han allerede imponeret og modtaget guldmedaljepriser inden for klaver- og kammermusikstudierne. Her er han solist i Rachmaninovs lidenskabelige 2.
klaverkoncert. Klaverkoncerten har spillet en rolle i flere film, og ikke mindst i populærkulturen som inspiration til Eric
Carmens pophit ”All by myself”, der er kendt fra den første ”Bridget Jones”-film. Soustrot afslutter en storslået aften med
en af musikhistoriens smukkeste symfonier, Brahms’ 4., der indledes som et tilbageholdt åndedrag – med et sukkende
tema, der udtrykker tilbageholdt længsel. Brahms’ musik må siges at være følelsesbetonet hele vejen igennem, og han
lagde da heller ikke bånd på sig selv i privatlivet. Her ved 200 års jubilæet for vores egen Gade er det vist på sin plads at
nævne, at Brahms under et besøg i Gades hjem i København udtrykte, at Thorvaldsens museum ”efter næste krig ville stå
i Berlin”, hvilket medførte, at Gades svigermor viste ham døren!

Torsdag 9. marts 2017 kl. 19.30
Fredag 10. marts 2017 kl. 19.30
Marc Soustrot, dirigent
Jonathan Gilad, klaver
Rachmaninov Koncert for klaver og orkester nr. 2
Brahms Symfoni nr. 4

Fire fredagsklassikere
Aarhus Symfoniorkester har et stort, trofast og
begejstret klassisk musikpublikum i det midtjyske
og i Aarhus. Men vi har plads til endnu flere, og vi
vil gerne guide dig til at udvælge dine første store
symfoniske musikoplevelser i Danmarks måske
bedste koncertsal. Hvis du ikke allerede er abonnent hos Aarhus Symfoniorkester, men har lyst til
at kaste dig ud i nye musikoplevelser, har vi i løbet
af symfonisæsonen på forhånd udvalgt fire fredagsklassikere for dig.
De fire fredagskoncerter med populære programmer kan købes med rabat i en samlet pakke. Du
finder flere oplysninger på siderne 34-37, hvor du
finder priser og bestillingskupon.

Symfomagiske øjeblikke

Har du lyst til at lære vores musikere og orkestret
nærmere at kende kan du gå ind på vores hjemmeside aarhussymfoni.dk under Symfomagica
og se herlige små musikerportrætter, og du finder
også koncertoptagelser fra Symfonisk Sal. På den
måde har du altid dit orkester ved hånden – ligesom vi gerne vil holde dig i hånden, når du første
gang skal vælge en symfonikoncert.
Rigtig god fornøjelse.

Niels W. Gade – Europæeren!

2017 er ikke kun året, hvor Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad, men også 200 året for den danske verdensstjerne Niels W. Gades fødsel. Dansk musikliv har haft en meget national og til tider provinsiel opfattelse af
Gades værker, hvor det først og fremmest er værker som Ossian-ouverturen, den første symfoni med ”På
Sjølunds fagre Sletter” som hovedtema og ”Elverskud”, som vi husker. Vi har i Danmark overset, at Gade som
komponist og dirigent gjorde en fantastisk karriere på europæisk plan, og at talrige af hans værker hyppigt blev
opført i Tyskland og andre europæiske lande, sågar i USA. Det mere internationalt orienterede musikalske
udtryk, som Gade tilegnede sig under sit ophold i Leipzig, under indflydelse af især Mendelssohn og Schumann,
blev ikke vel modtaget i moderlandet. Anmeldere omtalte Gades senere stil som Mendelssohn-plagiat – besynderligt, for ingen vil vel omtale Mozart som Haydn-klon. Aarhus Symfoniorkester vil råde bod på dette snæversyn
på Gade og sætte ham i et større europæisk perspektiv i løbet af 2017. Vi opfører Gades mere europæiske værker, deriblandt den syvende og ottende symfoni, koncertstykkerne Frühlings-Phantasie og Zion, men naturligvis
kan vi ikke fejre Gade uden det mest kendte og udprægede danske mesterværk ”Elverskud”. Vi gentænker Gade
i samarbejde med Fonden til Udgivelse af Niels W. Gades Værker, Ensemble MidtVest, Folkeuniversitetet i Aarhus
og Aarhus Universitet med foredrag, seminarer, kammerkoncerter og tre symfonikoncerter. Den tredje symfonikoncert med fokus på Gade finder sted i uge 43 2017 med Giordano Bellincampi på podiet. Du kan læse mere
om Niels W. Gade – Europæeren! på orkestrets hjemmeside: aarhussymfoni.dk
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Forårets komponist

Niels W. Gade er med rette blevet kaldt forårets komponist, idet foråret er tema i mange af hans værker, hvor Gades lyriske, optimistiske tonesprog giver forhåbning om lyse tider. Gade var forelsket, da han i februar og marts 1852 komponerede sin Frühlings-Phantasie som gave til sin forlovede Sophie Hartmann. Værket er i genren koncertstykke med fire
sangsolister og klaver i en fremtrædende rolle. Uropførelsen 18. marts 1852 var en bragende succes, og allerede samme
år gav vennen Robert Schumann med hustruen Clara Schumann ved klaveret Frühlings-Phantasie sin tyske førsteopførelse i Düsseldorf. Vi indleder koncerten med Gades 8. og sidste symfoni, en af de mere europæiske af Gades symfonier
og slutter med Elverskud, hans vel mest danske værk af dem alle. Den ustyrlige erotiske kraft, symboliseret ved elverpigen, og sommernattens fortryllelse og besættende magt er temaet. Gade har skabt et af de smukkeste øjeblikke i dansk
musik, når han i sin morgensang benytter Ingemanns tekst til I østen stiger solen op.

Torsdag 16. marts 2017 kl. 19.30
Fredag 17. marts 2017 kl. 19.30
Michael Schønwandt, dirigent
Amalie Malling, klaver
Elsebeth Dreisig, sopran
Ulla Kudsk Jensen, alt
Niels Jørgen Riis, tenor
Lars Møller, baryton
Cæciliakoret
Aarhus Studiekor
CantiAros
N.W. Gade
Symfoni nr. 8
Frühlings-Phantasie for klaver og orkester
Elverskud
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GRATIS Finalekoncert
Aarhus International Piano Competition finder sted for 4.
gang i foråret 2017. Konkurrencen har siden dens begyndelse i 2011 etableret sig som en af verdens førende
konkurrencer for helt unge pianister. Til konkurrencen
gæster 40 unge pianister i alderen 11 - 21 år fra hele
verden Aarhus, så der kan garanteres helt unikke koncertoplevelser på højeste niveau. Konkurrencen uddeler
præmier for mere end kr. 250.000 samt koncerter i danske musikforeninger og på danske sommerfestivaler.
Deltagerne bedømmes af en jury bestående af højt anerkendte pianister og klaverpædagoger. Åbningskoncerten
med de to tidligere vindere, Davit Khrikuli (Georgien) og
Joshua Han (Australien) kl. 19.30 i Lille Sal i Musikhuset
Aarhus er gratis ligesom de indledende runder i Lille Sal
i Musikhuset Aarhus. Finalen finder sted i Symfonisk Sal i
Musikhuset Aarhus lørdag 18. marts, hvor Aarhus
Symfoniorkester medvirker.
De tidligere konkurrencer kan genopleves
på Pianocompetition.dk

LØRDAG 18. marts 2017 kl. 19.30
Michael Schønwandt, dirigent
Indledende runder 12. -15. marts 2017
alle dage fra k. 10-13 og kl. 15-18
2. runde 16. og 17. marts 2017
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Tre venner fra Leipzig

Niels Wilhelm Gades far var instrumentmager med speciale i violiner og især guitarer i Kongens København. Faderen
Søren Nielsen Gade mente, at sønnen skulle være snedker og overtage instrumentværkstedet, men enebarnet Niels gjorde oprør, for han ville være musiker. Gade kom derfor i mesterlære i Det Kongelige Kapel, for på dette tidspunkt havde
man endnu ikke hørt om noget så fint som et Musikkonservatorium i Danmark. Som violinelev blev Gade drillet med, at de
fire bogstaver i Gades navn jo består af de fire løse strenge på violinen G-D-A-E. Senere skulle Gade blive den største og
mest betydningsfulde komponist i Danmark i det 19. århundrede. Ligemand og ven med den tids førende komponister
og dirigenter, blandt andre Mendelssohn og Schumann. Gade dirigerede uropførelsen af Mendelssohns violinkoncert,
og da Mendelssohn uventet døde i 1847, overtog Gade posten som chefdirigent for den tids bedste symfoniorkester
Gewandhaus-orkestret i Leipzig. Allerede året efter måtte Gade forlade Tyskland på grund af krigen i 1848, hvorefter
Gade blev en institution i dansk musikliv, som leder af Musikforeningen og grundlægger af Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i 1867. Det danske violintalent og modtager af Musikanmelderringens Kunstnerpris 2015,
Niklas Walentin, har allerede debuteret i Carnegie Hall og kommer her på sit første besøg i Symfonisk Sal.

Torsdag 30. marts 2017 kl. 19.30
Fredag 31. marts 2017 kl. 19.30
Marc Soustrot, dirigent
Niklas Walentin, violin
Mendelssohn Hebriderne
Gade Koncert for violin og orkester
Schumann Symfoni nr. 4

Yderligere oplysninger på Pianocompetition.dk
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Rethink
the Creation
Det kræver en stor portion mod at gentænke
Skabelsen, men det er netop hvad Aarhus
Symfoniorkester gør tre gange i løbet af 2017 med
projektet Rethink the Creation. Udgangspunktet er
Haydns Skabelsen fra 1798, som vi opfører sammen
med et af verdens bedste drengekor, Choir of St.
John’s College, Cambridge i selskab med et af
Danmarks bedste drengekor, Herning Kirkes
Drengekor.
Tre uger senere i uge 17 genfortolker vi Haydns værk,
men nu i en helt anden konstellation og besætning.
Her opfører vi i samarbejde med gymnasiekor i Aarhus
og Region Midtjylland Christian Baltzers Skabelsen
Ver. 2.0. Dirigenten og komponisten Christian Baltzer
har med udgangspunkt i Haydns mesterværk lavet en
original nyfortolkning. Her er de store kor og en række
arier bibeholdt, men samtlige recitativer er lagt i hænderne på rapperen og ordekvilibristen Per Vers og et
rytmisk band. Visionen med Skabelsen Ver. 2.0 er at
skabe et nutidigt, mangfoldigt møde mellem mennesker og musikalske genrer. Rap – eller rhythm and
poetry – passer perfekt til en genfortolkning af
Skabelsen, og Per Vers tilfører unik sproglig virtuositet
og filosofisk underfundighed samtidig med, at han forholder sig til den originale tekst.
Tredje version af Rethink the Creation bliver et nyskabt
oratorium. EVOLUTION! er bestilt af Aarhus
Symfoniorkester i anledning af Den Europæiske
Kulturhovedstad. Vi har bedt digteren Pia Juul og
komponisten Niels Marthinsen skabe – så vidt vides –
verdens første naturvidenskabelige oratorium for
symfoniorkester, sopransolist og firstemmigt kor. Hvor
alle oratorier hidtil har haft en religiøs beskrivelse af
Skabelsen er grundlaget for dette værk i stedet
Darwins evolutionsteori. EVOLUTION! er tredje og
sidste del af Rethink the Creation. Det opføres i september 2017, og værket indgår også i projektet
Origins2017, som er beskrevet i på side 26 i
dette katalog.
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Og der blev lys

Steen Chr. Steensen, som har skrevet Aarhus Symfoniorkesters 75 års jubilæumsbog Stadsmusikant og Symfoniker,
skriver i Gyldendals bog om klassisk musik følgende om Haydns Skabelsen: ”Og der blev lys! Sjældent har Joseph Haydn
skrevet noget så effektfuldt som det kor, der synger de kendte bibelske ord fra 1. Mosebog om Guds skaberværk.
Hvordan turde han? Beskrive skaberværket i musik? Han turde givetvis kun fordi han i årene frem mod århundredskiftet –
uropførelsen af Skabelsen fandt sted i 1798 – var så erfaren, så sikker på egne evner.” Det er anden gang, Aarhus
Symfoniorkester opfører Haydns Skabelsen i samarbejde med de dygtige drenge fra Herning, som har besøg af Choir of
St. John’s College fra Cambridge, hvor dirigenten Andrew Nethsingha har skabt et af verdens bedste drengekor. Haydns
tyske tekst er skrevet af den østrigske baron van Swieten på baggrund af en engelsk libretto af den relativt ukendte digter
Lidley, som havde ladet sig inspirere af John Miltons ”Paradise Lost” fra 1667. Af hensyn til vore engelske gæster synges
Skabelsen på engelsk.
Forhøjet billetpris

Torsdag 6. april 2017 kl. 19.30
Koncerten gentages lørdag 8. april 2017 kl. 15.00, Herning Kongrescenter
2017-projekt som indgår i Rethink the Creation
Andrew Nethsingha, dirigent
Malin Christensson, sopran
James Gilchrist, tenor
Neal Davies, baryton
Choir of St. John’s College, Cambridge
Herning Kirkes drenge- og mandskor
Haydn Skabelsen

S y m fon i konc e r t e r S y m p h on i c R e s i d e nc i e s II

Brittens War Requiem

Benjamin Brittens War Requiem kræver et betydeligt opbud af medvirkende: tre solister, et udvidet symfoniorkester, et
kammerorkester med lutter solostemmer, orgel, dobbelt-kor og drengekor. Man kunne på den baggrund forledes til at tro,
at værket er en dramatisk dødsmesse med fokus på den store symfoniske lyd, hvilket imidlertid ikke er tilfældet. Britten
skriver derimod en kontrastfuld dødsmesse, hvor det store symfoniorkester med solosopran og blandet kor besvares af
intim kammermusik fra kammerorkestret og de to herresolister. War Requiem blev efter uropførelsen i 1962 ved åbningen af St. Michaels Cathedral i Coventry et af de mest populære klassiske værker i det tyvende århundrede med 200.000
solgte LP’er indenfor blot 5 måneder. Domkirken i Coventry blev som den eneste større kirke i England udbombet i
begyndelsen af 2. verdenskrig. 14. november 1940 gennemførte ”Luftwaffe” et raid mod den vigtige industriby Coventry.
Hvad tyskerne troede var et større industrikompleks var i stedet den gotiske domkirke med det berømte orgel, som
Händel havde trakteret 200 år tidligere. Kirken og dele af bymidten blev totalt udbombet, og 568 mennesker omkom
på denne nats bombetogt med det tankevækkende kodenavn ”Måneskinssonaten”. Allerede under krigen var det et krav
fra den engelske befolkning, at en ny kirke skulle opføres, hvilket efterfølgende skete som en del af bestræbelserne på
forsoning efter krigens rædsler. Således indgik der frivillige håndværkere fra de krigsførende lande, herunder også unge
tyske arbejdere.
Forhøjet billetpris

Torsdag 4. maj 2017 kl. 19.30
Fredag 5. maj 2017 kl. 19.30
I samarbejde med Randers Kammerorkester
Jaroslav Kyzlink, dirigent
David Riddell, dirigent Randers Kammerorkester
Inger Dam-Jensen, sopran
David Danholt, tenor
Palle Knudsen, baryton
Den Jyske Operas Kor
Jysk Akademisk Kor, Korinord
Herning Kirkes drenge- og mandskor
Skt. Clemens drengekor Aarhus
Britten War Requiem
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origins2017

Mennesket undrer sig. Vi kigger os omkring i verden og stiller spørgsmål:

Hvor kommer universet fra – og hvordan ender det?
Hvordan opstod livet – og hvordan udviklede det sig?
Hvordan kan mennesket erobre rummet – og er der liv derude?
Hvordan reagerer mennesker på opdagelser, der ryster deres verdensbillede?
Svarene på disse spørgsmål danner grundlaget for
naturvidenskaben – men også for vores forståelse af,
hvad det er at være menneske. Alligevel har den klassiske musik ikke rigtigt beskæftiget sig med naturvidenskabens store spørgsmål. Før nu, altså.
Origins2017 er et samarbejde mellem fem aarhusianske
ensembler om at præsentere ny musik, der kan formidle
store videnskabelige ideer og problemstillinger ved
hjælp af musikkens evne til at vække dybe følelser. I koncerter, debataftener, foredrag og undervisningsforløb
fortæller vi de helt store historier om, hvor vi kommer fra.
Det handler om Big Bang, om rummet, om menneskets
tilblivelse – og om vores forhold til de store naturvidenskabelige spørgsmål. Vi sætter ord på følelsen af at være
et lillebitte menneske, der står og ser op på stjernehimlen en klar nat.
Musikken og kunsten er nemlig der, hvor vi sætter
følelser på vores fornuft – der, hvor vi kan møde det
allerstørste, lige midt i koncertsalen.
Origins2017 er et samarbejde mellem Aarhus
Symfoniorkester, Århus Sinfonietta, Vokalensemblet
GAIA, Aarhus Jazz Orchestra og Aarhus Sommeropera.
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Værkerne

Origins2017 består af fire selvstændige værker
skrevet af Niels Marthinsen – to om astrofysik og to
om evolutionsbiologi:
EVOLUTION! Et evolutionsoratorium om livets
begyndelse og udvikling – Aarhus Symfoniorkester
The Darwins: En opera om Charles Darwin; om
videnskab, moral og kærlighed – Aarhus Sommeropera
Solar Walk: En big band-symfoni om solsystemet og
rummets erobring – Aarhus Jazz Orchestra
A Universe from Nothing: En korsymfoni om
universets begyndelse og slutning – Århus Sinfonietta
og Vokalensemblet GAIA
Samarbejdspartnere
Folkeuniversitetet i Aarhus
Aarhus Universitet
The Animation Workshop, Viborg
Biblioteker i Region Midtjylland

Producent Christina Blangstrup Dahl

aarhus
symfoniorkester

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 Foldager
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
Lars Kvist
Lise Pehrson
Eva Paulin
Morten Møller
Cello
Eugene Hye-Knudsen
Brian Friisholm
Jens Lund Madsen
Ananna Lützhøft
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang
Kontrabas
David McIlfatrick
Christian Jørgensen
Poul Erik Jørgensen
Frank Christensen
Fløjte
Lena Kildahl Larsen
Toril Vik
Judith Wehrle

Obo
Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Vakant
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
Kim Hansen
Anders Larsen
Martin Schuster

Basun
Michael Thomsen
Rolf Sandmark
Basbasun
Jens Vind
Tuba
Jonathan Borksand Hanke
Pauke
Jes Jensen
Slagtøj
Anders Lynghøj
Administration/teknik
Palle Kjeldgaard, afgående musikchef
Birgitte Birthin, assistent
Mette Storgård Jensen,
projektmedarbejder (B&U)
Mariann Sejer Nielsen,
informationschef
Hjarne Fessel,
producent/regissør
Berit Haüser, arkivar
Bo Bach Lardon, regissør
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Koncerter
for børn
og deres
familier
I Aarhus Symfoniorkester arbejder vi målrettet på at
formidle den fantastiske symfoniske musik til børn
i alle aldre. Årligt får 6.500 elever besøg af orkestrets musikere på deres skole, og efterfølgende
kommer de ind og hører hele orkestret til koncerter
særligt målrettet deres alder. Samlet møder vi hvert
år 10.000 skoleelever og deres lærere.
Der er også særlige familiekoncerter, så man sammen i familien kan få nogle gode og spændende
stunder i selskab med hele byens symfoniorkester.
Og hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt at udforske
den kultur, vi omgives af – og at gøre det sammen.
Det skaber grobund for nogle gode snakke og fælles referencer, som er så vigtige i en tid, hvor vi
sommetider kan føle os mere og mere differentierede i vores hverdag.
Hiv derfor et par timer ud af kalenderen, sluk
fjernsynet og mobiltelefonen, og nyd fællesskabet i musikkens verden!
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Troldspejlet
Så skal der klovnes og jongleres – med musik og sjov.
Melvin Tix, også kaldet ”Børnenes Victor Borge”, er på
besøg i symfoniorkestret, og det kommer ikke til at gå
stille af. Melvin Tix har gennem 30 år underholdt og
spillet for børn og familier. Han kommer fra Norge, men
når det drejer sig om musik er der ingen sprogbarrierer:
det musikalske sprog er universelt. Koncerten er en rigtig god introduktion til symfoniorkestrets verden, så tag
dit barn, barnebarn eller bare dig selv i hånden og kom
til koncert.

Holder du af film, og er du vild med at spille computerspil? Hvis ja: er du så også klar over hvor stor betydning,
musikken har for din oplevelse og indlevelse? – og ved
du, at næsten al denne skønne musik er indspillet af et
symfoniorkester? Ved denne familiekoncert får du
mulighed for at dykke ned i denne guldgrube af musik,
guidet på vej af Troldspejlets fader, Jakob Stegelmann.
Jakob har sammensat et forrygende program med
musik fra de kendteste film, tegnefilm og computerspil,
så det er bare at læne sig tilbage, lukke øjnene og lade
billederne træde frem på nethinden. Lad os sammen
tage af sted ud i fantasiens og filmens univers – godt
hjulpet på vej af musikken.
.

Lørdag 4. juni 2016 kl. 12.00

Lørdag 26. november 2016 kl. 12.00

Koncerten er uden pause og varer ca. 1 time

Koncerten er uden pause og varer ca. 1 time

Melvin Tix (alias Petter Vabog), dirigent og solist

Peter Ettrup Larsen, dirigent
Jakob Stegelmann, konferencier
Musik fra computerspil, tegnefilm og film

G ra t i s F a m i l i e konc e r t

Musikalsk klovneri

G ra t i s F a m i l i e konc e r t
G ra t i s F a m i l i e konc e r t
F a m i l i e j u l e konc e r t

Side-by-side

Carl møder
Peter og Ulven

– synger vi julemåneden i gang!
Hvem kan ikke synge med på melodierne fra ”Jesus og
Josefine” og ”Jul i Valhal”? Mesteren bag dem er i front
ved årets familiejulekoncert, godt bakket op af skolekor
fra Aarhus. Familiejulekoncerten er efterhånden en fast
og meget hyggelig del af Aarhus Symfoniorkesters virke
for og med børn. Et godt samarbejde med Sangkraft har
desuden medført at det sanglige niveau blandt korene
er højnet – til stor glæde for alle.
Dette år byder på topunderholdning og traditioner hånd
i hånd – og mon ikke, vi får eksempler fra de berømte
julekalendere?

Når man går i musikskole og gerne vil lære at spille et
instrument, er det svært at forestille sig noget større end
at sidde midt i et stort professionelt symfoniorkester og
spille med. Det får musikskoleelever lov til at prøve, når
Aarhus Symfoniorkester inviterer dem til en stor fælleskoncert i Symfonisk Sal. I spidsen for det kæmpe orkester står en mand, der på egen krop ved, hvad denne
inspiration kan betyde. Bruno Campo voksede op i
Guatemala og har trådt sine barnesko i det verdensberømte venezuelanske El Sistema-bevægelse – et koncept, der via musikken ønsker at styrke social og menneskelig udvikling.
Koncerten vil forene musikskoleeleverne og deres venner i symfoniorkesteret, når de side-by-side giver den
gas med en række forrygende klassiske mesterværker.

Hvis man på en sjov og kvalificeret måde skal lære symfoniorkestrets instrumenter og verden at kende, finder
man ikke et bedre værk end Prokofievs fantastiske
musik og historie ”Peter og ulven”. Hver figur i historien
repræsenteres af et instrument: fuglen er en fløjte,
anden er en obo og så videre. Handlingen understøttes
således af orkestret, og det er sjovt at opleve, hvordan
de forskellige figurer og deres rolle rammer instrumenternes karakteristika. Det giver et dramatisk og meget
fuldendt billede.
Når man så ydermere sætter en fortæller som Carl
Quist-Møller på, bliver det ikke bedre. Carl har en evne
til at leve sig ind i og virkeliggøre alle figurerne. Og med
sin fortid som løgneren over dem alle har han skabt en
helt særlig slutning på Prokofievs musikalske fortælling.

Onsdag 30. november 2016 kl. 19.00

Lørdag 29. april 2017 kl. 12.00

Torsdag 11. maj 2017 kl. 17.00

Michael Bojesen, dirigent
Martin Brygmann, solist og konferencier
Skolekor fra Aarhus

Bruno Campo, dirigent
Børn fra Aarhus Musikskole

Henrik Vagn Christensen, dirigent
Carl Quist-Møller, fortæller og konferencier

Med Martin Brygmann
i spidsen
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Kammerkoncerter
i Symfonisk Sal
Kammerkoncerter i Symfonisk Sal
Aarhus Symfoniorkesters fire kammerkoncerter
kan købes samlet i en koncertpakke for kr. 300.
Kammerkoncerterne kan også indgå i abonnement,
og i løssalg koster de kr. 145.
Bemærk venligst, at der er unummererede
gulvpladser til kammerkoncerterne.
BaroqueAros enhedspris i løssalg kr. 145/75.

K a m m e rkonc e r t

K a m m e rkonc e r t

Boccherini Guitar-kvintet i D-dur, G 448
Weber Klarinet-kvintet i B-dur, opus 34
Prokofiev Kvintet i g-mol, opus 39

Haydn Strygekvartet i B-dur, opus 76 nr. 4, ”Solopgang”
Beethoven Sekstet i Es dur, opus 81b
for to horn og strygekvartet
Barber Strygekvartet i h-mol, opus 11
Mozart ”Ein musikalischer Spass“ i F-dur, KV 522
for to horn og strygekvartet

Søndag 2. oktober 2016 kl. 15.00

Medvirkende:
Malene Bjerg Poulsen, obo
Vibeke Kærsgaard Lembcke, klarinet
Søren Bødker Madsen, guitar
Nikolaj Lind Pedersen, bratsch
Birgitte Bærentzen Pihl, violin
Charlotte Hald Lauridsen, violin
Chiao-Hui Hwang, cello
Frank Christensen, kontrabas

K a m m e rkonc e r t

Søndag 27. november 2016 kl. 15.00
Bridge Phantasy for Piano Quartet, fis-mol, H.94
Brahms Klaverkvartet nr. 3 i c-mol, opus 60
Vaughan Williams Klaverkvintet i c-mol
Medvirkende:
Johanna Tolvanen, violin
Tue Lautrup, bratsch
Chiao-Hui Hwang, cello
David McIlfatrick, kontrabas
Aya Tominaga, klaver
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Søndag 29. januar 2017 kl. 15.00

Medvirkende:
Lisa Maria Cooper, horn
Jari Kamsula, horn
Matthias von Niessen, violin
Katrin Djordjevic Sønnichsen, violin
Lise Pehrson, bratsch
Ananna Lützhøft, cello

BaroqueAros kammerkoncerter
S t j e rn e konc e r t

Søndag 11. september 2017 kl. 19.30
Hidemi Suzuki, cello
Hidemi Suzuki hører til de mest anerkendte cellister
inden for den barokmusiske verden. Han virker både
som solist, som solospiller i de førende barokorkestre
og som kammermusiker med de bedste. Af hans talrige
CD´er har blandt andet indspilningerne af Bachs cello-suiter og Beethovens cellosonater vundet fornemme
priser. Ved denne koncert funger han både som leder
og solist.

K a m m e rkonc e r t

Søndag 2. april 2017 kl. 15.00
Schubert Strygekvartet i g-mol, opus 173

Bach Sinfonia, B-dur Wq 182/2; Sinfonia i G-dur Wq
182/1; Cello-koncert i a-mol Wq 170 J.
Graun Kvartet i c-mol; Sinfonia i A-dur
Benda Sinfonia i A-dur

Medvirkende:
Ian van Rensburg, violin
Johanna Tolvanen, violin
Tue Lautrup, bratsch
Eugene Hye-Knudsen, cello

R e t h i nk 2 0 1 7

Søndag 11. juni 2017 kl. 15.00

Mozart Duo for 2 violiner, opus 70, nr. 11
Medvirkende:
Arnold Baker og Todd Cadieux, violin
Bruch Strygeoktet i B-dur
Medvirkende:
Ian van Rensburg, Johanna Tolvanen,
Arnold Baker, Todd Cadieux, violin
Tue Lautrup, Morten Møller, bratsch
Eugene Hye-Knudsen, cello
David McIlfatrick, bas

R e t h i nk 2 0 1 7

Søndag 23. april 2017 kl. 19.30

Brecht, Bach & Biber
Kurt Weills musik til Bertolt Brechts tekster i et miks med
musik af J.S. Bach og H.I.F von Biber. Kabaretmusik nu
spillet på barokinstrumenter. Det skæve i musikken spejles i de anderledes instrumenter. Seeräuber-Jenny i
Biber-stil. ”Lyder det umuligt? Det viste sig at være
meget inspirerende”, skrev John Christiansen efter
en tidligere koncert. Som en af de allermest alsidige
sangerinder i Danmark er skønne Andrea Pellegrini
det oplagte valg til et sådant program.

De 4 årstider – Vivaldi,
Piazzolla og Tjajkovskij
Antonio Vivaldis ”4 årstider” er kendt og skattet musik.
Også den argentinske tango-mester Astor Piazzolla har i
musik beskrevet de 4 årstider, som de opleves i Buenos
Aires. Mindre kendt er måske Peter Tjajkovskijs
klaver-suite om årstiderne. Her er de 3 versioner af
”De 4 årstider” mikset sammen og iklædt akkordeon og
barokensemble. Kammerkoncerter med Gidon Kremer
og solokoncerter i Carnegie Hall gør Bjarke Mogensen
til et dansk verdensnavn. Når dertil lægges, at han gerne
involverer sig i projekter, der afsøger nye veje, er han her
i de rette rammer.
Bjarke Mogensen, akkordeon

Andrea Pellegrini, mezzosopran
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Den Jyske Opera sæson 2016-17 i Musikhuset Aarhus for operajomfruer
Dirigent

Dirigent

Tobias Ringborg

Dirigent

Manlio Benzi

Søren K. Hansen

Instruktør

Instruktør

Annilese Miskimmon

Oliver Platt

Scenograf

Scenograf og
kostumedesigner

Leslie Travers

Instruktør

Bijan Shebani

Scenograf

Giles Cadle

Neil Irish

Lysdesigner

Mark Jonathan
Koreograf

Kally Lloyd-Jones

Rossini

I puritani
Bellini

Askepot

Intet
David Bruce

Farlig kærlighed

Baseret på Janne Tellers
prisbelønnede ungdomsroman

Rammen er Nordirland i 1970’erne og fortæller
historien om protestanten Elviras kærlighed
til katolikken Arturo og om, hvordan politik og
familieforhold river dem fra hinanden. Det er en
opera, der er berømt for sin fantastiske musik.
Elvira synges af Reumert-vindende
Henriette Bonde-Hansen

Askepot synges af Victoria Simmonds

Den Jyske Operas solister og kor
Aarhus Symfoniorkester
Synges på italiensk med danske overtekster
Varighed ca. 3 timer inkl. pause
17. og 19. august 2016, kl. 19.30
21. august 2016, kl. 15.00

The Independent

The Guardian

Billet fra kr. 415,Coproduktion med Welsh National Opera

En smuk, ung kvinde er klædt i pjalter og tvunget
til at være tjenestepige for sin grusomme
stedfamilie. Hun møder en flot prins, der længes
efter at finde den eneste ene. Tilføj en fegudfar, et par grimme søstre og en balsal med
fortryllende musik, så har du en eventyrlig opera
for voksne.

Den Jyske Operas solister og kor
Aarhus Symfoniorkester
Synges på italiensk med danske overtekster
Varighed ca. 2 timer 30 min. inkl. pause
28. oktober og 4. november 2016, kl. 19.30
29. oktober og 5. november 2016, kl. 15.00

Den knugende historie om en gruppe teenagere,
der forsøger at overbevise deres klassekammerat
om, at livet har mening. Sommeren er forbi og 7.
D møder i skolen. Men alt er ikke som det plejer.
Pierre Anton har forskanset sig i blommetræet og
påstår, at intet er værd at leve for.
Den Jyske Operas solister · 50 unge sangtalenter
Aarhus Symfoniorkester · 25 unge orkestermusikere
Synges på dansk med danske overtekster
Varighed ca. 2 timer inkl. pause
4. og 8. februar 2017, kl. 19.30
5. februar 2017, kl. 15.00

The Independent
Billet fra kr. 295,-

Coproduktion med Opera Holland Park, London

Bestilt i samarbejde med Royal Opera House
Covent Garden og Glyndebourne Opera

KØB BILLET TIL 3 AF 4 FORESTILLINGER PÅ JYSKE-OPERA.DK OG SPAR 225 KR.
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The Observer

Billet fra kr. 325,-

B I L L ET LUG E N .D K / M US I K HUS ET A A RHUS TLF. 89 40 40 40

Følg os på

Janne T

og operaelskere
Efter en film af Susanne Bier & Anders Thomas Jensen

Musik - Daníel Bjarnason / Tekst - Kerstin Perski
Instruktør - Kasper Holten / Scenograf - Steffen Aarfing

MERE OM MUSIKKEN
Husk, at der er gratis koncertoptakt i samarbejde med Aarhus Symfoniorkesters Venner
før torsdagskoncerterne. Disse finder oftest sted i kammermusiksalen 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 orkestrets mobilvenlige hjemmeside www.aarhussymfoni.dk.
Her kan du bl.a. se og høre optagelser fra Symfonisk Sal på Symfomagica.dk

Gratis koncerter i samarbejde med Musikkonservatoriet

Tellers internationalt anerkendte roman bragt til live

Susanne Biers film Brødre, det stærke trekantsdrama,
opføres som en del af Musikhusets’ Bier trilogi.
En moderne, men alligevel tidløs historie om krig,
broderskab og kærlighed.
Den nye opera bliver instrueret af Kasper Holten, og
Steffen Aarfing skaber scenografien. Komponist Daníel
Bjarnasons symfoniske lydverden er en medrivende
blanding af gammelt og nyt, som bygger bro mellem
traditionel, klassisk lyd og det 21. århundredes vision
om, hvad musik kan være. Tekst af Kerstin Perski,
Reumertprisbelønnet for Skriftestolen.
Synges på engelsk med danske overtekster
Den Jyske Operas solister og kor
Aarhus Symfoniorkester
16., 18. og 22. august 2017, kl. 19.30
20. august 2017, kl. 15.00

Velkommen til finalen i Aarhus og Aalborg Symfoniorkestres solistkonkurrence, der afholdes
tirsdag 28. februar 2017 kl. 19.30 til ca. 22.30 i Symfonisk Sal. Der er fri entré. Udvalgte kandidater blandt de studerende ved Det Jyske Musikkonservatorium dyster om at være solister
ved Aarhus og Aalborg Symfoniorkestres sommerkoncerter i den kommende sæson.

Mere end klassisk!
Aarhus Jazz Festival – Nye spor

Århus Sinfonietta har i samarbejde med Dansestudiet Aarhus sammensat et
program med musik og dans i grænselandet mellem klassisk og jazz.
Onsdag 13. juli 2016, kl.19.30 - Dansestudiet Aarhus, Bissensgade 14B, 8000
Aarhus C

UNM – Ung Nordisk Musikfestival

UNM fylder 70. Århus Sinfonietta danner både grundstammen i årets UNM
orkester og præsenterer højdepunkter fra 70 års festivaler.
Mandag 15. og lørdag 20. august 2016 - Musikhuset Aarhus, Symfonisk Sal.

Mixed Company

Århus Sinfonietta, Theatre of Voices og Paul Hillier
Ekslusivt nærbillede af dansk avantgardemusiks cool bedstefar, Pelle
Gudmundsen-Holmgreen. Musik der kilder, kradser, ryster og rører.
Lørdag 24. september 2016, kl. 15.00 - Musikhuset Aarhus, Symfonisk Sal

Billet fra kr. 425,Se mere på www.sinfonietta.dk eller følg os på Facebook.
Århus Sinfonietta er støttet af

ASO 2016-2017

33

2 1 3

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4
5

2 1 3

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4

4

2. balkon

5
5

2 1 3

22 20 18 16 14 12 10 8 6 4
34 32 30 28 26 24

7
7

5

9 11 13 15 17 19 21 23 25
5

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
7

4
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
29 31 33

3

22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
34 32 30 28 26 24
35

2

22 20 18 16 14 12 10 8 6 4
34 32 30 28 26 24

2 1 3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
29 31 33

28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6

4 2

1

3 5 7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

10 8
34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12

6

4 2

1

3 5 7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
33

6
5

BILLETPRISER SÆSON sæson 2016-17

4
3
2
1

4

12 10 8 6
34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14
6

10 8
34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12

4

12 10 8 6
34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14
6

34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

2 1
4 2

1

3 5 7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
31 33

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
33 35

2 1
4 2

10

26

1

3 5 7

6

4

2

1. sidebalkon

22

Gulv sideloge

Indgang O Indgang M

21
20

19

34

ASO 2016-2017

30 28 26 24
38 36 34 32
46 44 42 40

54 52 50 48
62 60 58 56

54 52 50 48
62 60 58 56

B

C

2.125
1.905

1.905
1.685

50 48

70 68 66 64

70 68 66 64

78 76 74 72
86 84 82 80

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6 4 2 1 3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

19

Indgang L Indgang N

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Gulv sideloge

94 92 90 88

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

6 4 2 1 3 5

SCENE

100 98 96
106 104 102

1. sidebalkon

78 76 74 72
86 84 82 80
94 92 90 88

2. sidebalkon

6 4 2 1 3 5

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

21
20

1

28
2

25
26 24
21 23
22 20
18 16
17 19
13 15
27
14 12 10 8
24
25
6 4 2 1 3 5 7 9 11
22 20
21 23
19
18 16
13 15 17
14 12 10 8
3
3
6 4 2 1 3 5 7 9 11
24 22
23
19 21
20 18
17
15
16 14
13
12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11
4
4
20 18
19 21
16 14
17
15
13
12 10 8 6
7 9 11

26

1

27
2

2. sidebalkon

A

Alm. fredagspartoutkort
2.560
Fredagspartout med med særlig rabat stud., unge u. 25 og pens. 2.340

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

22

87 89 91 93

Prisgruppe

9 11 13 15 17 19 21 23

7

79 81 83 85

Indeholder 6 symfonikoncerter med normal pris og 5 med forhøjede

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
5

71 73 75 77

Fredagspartout

3

63 65 67 69

2.915
2.575

1 3
1

25 27 29 31 33

1. sidebalkon

3.255
2.915

2

25 27 29 31 33

23

95 97 99
101 103 105

3.920
3.580

4

25 27 29 31 33

24

87 89 91 93

Indeholder 10 symfonikoncerter med normalpris og 7 symfonikoncerter med forhøjet pris
Alm. partoutkort
Partout med særlig rabat stud., unge u. 25 og pens.

1

6

9 11 13 15 17 19 21 23

7

79 81 83 85

Partout
C

2

22 20 18 16 14 12 10 8

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
5

71 73 75 77

Kammerkoncerter, familiekoncert 26. nov., familiejulekoncert 30. nov., Syng-julen ind 1. dec.,
Syng-med Messias 17. dec., P2 Priskoncert 3. feb.
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Festugekoncerten 1. sept., Julekoncerter 15. og 16. dec., Beethovens 9. Symfoni
5., 6. og 8. jan., Nytårskoncerter med Flagermusen 12., 13., 14., 15., 19. og 20. jan.,
symfonikoncerter 23. og 24. feb., symfonikoncerter 6. april, 4. og 5. maj.
Markeret med ** på kuponen.
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Fire fredagsklassikere
For dig som ikke tidligere har oplevet Aarhus Symfoniorkester. Der er gratis introduktion
alle fire fredage fra 18.30-19.00 særligt målrettet nye publikummer.
Koncerterne er følgende datoer: 23/9, 11/11 2016 og 10/3 og 31/3 2017.
Alle fire koncerter sælges samlet:

Prisgruppe
Pris

Prisen er inkl. gratis introduktion – markeret med • på kuponen.

A

B

C

900

720

640

#aarhussymfoni

Sådan bestiller du abonnement
Der er mange gode grunde til at blive abonnent. Du kan
vælge din favoritplads i salen før løssalget går i gang. Og
du sparer penge ved at købe flere koncerter på en gang.
Ved køb af min. 4 koncerter i sæsonen udløses 4plus
rabatten. Køber du 7 eller flere koncerter udløses 7plus
rabatten. Som noget nyt introducerer vi ”fire fredagsklassikere”, der sælges i en samlet pakke.

Rabatter og grupperabat
Der gives rabat til studerende og unge under 25 år på
løssalgsbilletter i kategori C. 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.

Abonnement
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 kan ikke købes online. Der kan vælges frit mellem
symfoni-, kammer- og familiekoncerter.

Last minute billetter til studerende

Partoutkort og Fredagspartoutkort

Bestilling og betaling af abonnement

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 4. maj 2016.
Pensionister (Folkepension) får rabat ved køb af
partoutkort. Bemærk venligst, at Partoutkort er til
personligt brug.

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 telefonnummer og gerne
e-mail-adresse. Husk at opgive dankort eller kreditkortnummer. Når billetsalget har fuldført ekspeditionen,
hæves det korrekte beløb på kortet. Kontroller venligst,
om der er forskellige priser til de valgte koncerter.
3) Send eller aflever kuponen til Musikhusets Billetsalg,
Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C. Bestilte billetter
sendes med posten. Bestillingerne ekspederes i den
rækkefølge, de modtages.

Gentegning og oprettelse
Gentegning af partoutkort, bestilling af nye partoutkort
og abonnementer kan ske fra 25. april 2016. 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.aarhussymfoni.
dk, www.billetlugen.dk og www.musikhusetaarhus.dk.
Vi tilstræber, at nye partoutkortkunder får den samme
plads hele sæsonen. Vælger man at møde op i billetsalget på abonnements-åbningsdagen, må man påregne
en vis ventetid. Abonnementskuponer bedes udfyldt på
forhånd. Man kan ikke bestille over telefonen.

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. Gyldigt
studiekort skal forevises.

(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 online. Du kan selv printe billetterne ud eller
få dem tilsendt mod betaling af gebyr. Løssalget åbner
9. maj 2016.

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. Af hensyn til 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’
parkeringskælder 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 autoriseret
handicapskilt i ruden. Fra pladserne er der nem adgang
til huset via receptionen med elevator til Torvet/
Symfonisk Sal.

Ret til ændringer forbeholdes.

Abonnementsbestillinger er bindende, og købte billetter
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
ASO 2016-2017
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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.
DESUDEN TILBYDES FIRE FREDAGSKLASSIKERE FOR EN SAMLET RABATPRIS.
				

Prisgruppe (sæt kryds) Antal billetter i abonnement

Koncert

Dato/klokken

P

Festugekoncert **

Tor. 1. sept. 2016 kl. 19.30

P

Symfonikoncert

Tor. 8. sept. 2016 kl. 19.30

FP

Symfonikoncert

Fre. 9. sept. 2016 kl. 19.30

P

Symfonikoncert

Tor. 15. sept. 2016 kl. 19.30

P

Symfonikoncert

Tor. 22. sept. 2016 kl. 19.30

FP

Symfonikoncert •

Fre. 23. sept. 2016 kl. 19.30

Kammerkoncert*

Søn. 2. okt. 2016 kl. 15.00

P

Symfonikoncert

Tor. 13. okt. 2016 kl. 19.30

P

Orgelfestivalåbning

Tor. 10. nov. 2016 kl. 19.30

FP

Orgelfestivalåbning •

Fre. 11. nov. 2016 kl. 19.30

P

Orgelfestivalkoncert

Tor. 17. nov. 2016 kl. 19.30

Familiekoncert

Lør. 26. nov. 2016 kl. 12.00

Enhedspris

Kammerkoncert*

Søn. 27. nov. 2016 kl. 15.00

Enhedspris

Familiejulekoncert

Ons. 30. nov. 2016 kl.19.00

Enhedspris

Syng-Julen ind

Tor. 1. dec. 2016 kl. 19.30

Enhedspris

P

Julekoncert**

Tor. 15. dec. 2016 Kl. 19.30

FP

Julekoncert**

Fre. 16. dec. 2016 kl. 19.30

Syng-med Messias

Lør. 17. dec. 2016 kl. 15.00

P

Beethovens 9.**

Tor. 5. jan. 2017 kl. 19.30

FP

Beethovens 9.**

Fre. 6. jan. 2017 kl. 19.30

Beethovens 9.**

Søn. 8. jan. 2017 kl. 15.00

P

Nytårskoncerter Flagermusen**

Tor. 12. jan. 2017 kl. 19.30

FP

Nytårskoncerter Flagermusen**

Fre. 13. jan. kl. 19.30

Nytårskoncerter Flagermusen**

Lør. 14. jan. 2017 kl. 15.00

Nytårskoncerter Flagermusen**

Søn. 15. jan. 2017 kl. 15.00

Nytårskoncerter Flagermusen**

Tor. 19. jan. 2017 kl. 19.30

Nytårskoncerter Flagermusen**

Fre. 20. jan. 2017 kl. 19.30

Kammerkoncert*

Søn. 29. jan. 2017 kl. 15.00

Enhedspris

P2 priskoncert

Fre. 3. feb. 2017 kl. 19.30

Enhedspris

P

Symfonikoncert**

Tor. 23. feb. 2017 kl. 19.30

FP

Symfonikoncert**

Fre. 24. feb. 2017 kl. 19.30
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A

B

Enhedspris

Enhedspris

C

Kørestole
Abonnement		

Total

Pris i alt

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

Prisgruppe (sæt kryds) Antal billetter i abonnement

Koncert

Dato/klokken

A

P

Symfonikoncert

Tor. 2. mar. 2017 kl. 19.30

P

Symfonikoncert

9. mar. 2017 kl. 19.30

FP

Symfonikoncert •

10. mar. 2017 kl. 19.30

P

Symfonikoncert

Tor.16. mar. 2017 kl. 19.30

FP

Symfonikoncert

Fre. 17. mar. 2017 kl. 19.30

P

Symfonikoncert

Tor. 30. mar. 2017 kl. 19.30		

FP

Symfonikoncert •

Fre. 31. mar. 2017 kl. 19.30

Kammerkoncert*

Søn. 2. apr. 2017 kl. 15

P

Symfonikoncert**

Tors. 6. apr. 2017 kl. 19.30

P

Symfonikoncert**

Tor. 4. maj 2017 kl. 19.30

FP

Symfonikoncert**

Fre. 5. maj 2017 kl. 19.30

Kammerkoncertpakke* (4 koncerter) kr. 300

B

C

		Kørestole
Abonnement

Total

Pris i alt

Enhedspris

Enhedspris

Fire fredagsklassikere • (4 koncerter) A kr. 900 B kr. 720 C kr. 640
Tilkøb til abonnement, partout- og fredagspartoutkort
AUT jubilæumskoncert 7. okt. 2016 75,-

Enhedspris

Orgelfestivalgæstespil ons. 16. nov. 2016 100,-

Enhedspris

Partoutkort angiv antal ud for prisgruppen
Fredagspartoutkort angiv antal ud for prisgruppen
Parkeringskort à kr. 50:

					
			

** Forhøjet billetpris

Samlet pris:

Betalingsform:

Navn:

Beløbet hæves på mit dankort eller kreditkort

Adresse:
Postnr.:

		

Her finder du dit kontrolciffer:

By:

Gyldig til:

Tlf. privat/mobil:
E-mail:

Kortnummer (ikke kontonummer) kun dankort, VISA og Euro/Mastercard

Kontrolcifre:

Til Musikhusets notater

Modtaget:
Udskrevet:

Reserveret:
Underskrift:

ASO 2016-2017
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Opera og dans
i Nordens største musikhus
K L A S S I S K

Figaros Bryllup
Den Kongelige Opera og
Aalborg Symfoniorkester
29. MARTS

D A N S

Selene Munoz
& Piazzolla
Hvor moderne flamenco
og tango mødes
3. NOVEMBER

D A N S

K L A S S I S K

Nøddeknækkeren

Maskarade

Peter Schaufuss Balletten
15. DECEMBER

En kammeropera fra
Den Kongelige Opera
25. NOVEMBER

BILLETSALG: TLF. 8940 4040 · MUSIKHUSETAARHUS.DK
RESTAURANT BESTILLING: JOHANR.DK · TLF. 2230 0092
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#aarhussymfoni

Støt Aarhus Symfoniorkester

Bliv fadder

Aarhus Symfoniorkesters Fond består af 118 fadderskaber fordelt på 76 fonde, virksomheder og
privatpersoner. Den selvstændige fond støtter orkestrets arbejde ved tilskud til instrumenter, turnéer,
CD-indspilninger og lignende.

• ARKITEMA K/S

• Holst, Advokater

• Rieck-Andersens Familiefond

• Advokaterne i Jyllandsgården A/S

• INTERLEX Advokater

• F. Salling A/S

• Alectia A/S

• Jacobs Bar BQ

• Kjeld Sachmann

• Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S

• Jo Plast

• A/S Schouw & Co

• AVK Holding

• Juhl-Sørensen Pianohandel

• Stantræk A/S

• Bech-Bruun

• Jyske Bank

• Steffen Ebdrup Invest aps

• BRANDT - revision og rådgivning

• Kosan Gas A/S

• STIBO A/S

• CHD Holding A/S

• Krifa

• STIBO Fonden

• Comwell Aarhus

• Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

• Stormagasin Salling

• Damstahl a/s

• La Scala, Danas Plads

• SYDBANK

• Danica Pension

• Linco Holding A/S

• Todbjerg Busser A/S

• Dansk Musiker Forbund

• Alice Madsen

• torbenbrandi- projektudvikling

• Danske Bank

• Middelfart Sparekasse

• Tømrermester Ebbe Juul

• Dansk Erhvervsprojekt A/S

• Finn Nielsen

• Vilhelm Kiers Fond

• DELACOUR Advokatpartnerselskab

• Nordea

• Violinbygger Jens Stenz

• Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

• Nykredit

• ÅF Transport A/S

• A. Enggaard A/S

• Gurli og Knud Pedersens Fond

• AAKJAER Landinspektører

• E.M. og B. Dalsgaard

• PDS Holding A/S

• Aarhus Oliefabriks Fond

• Ennova A/S

• RGD Revision

• Aarhus Papir Holding A/S

• EY – Ernst & Young P/S

• Pressalit A/S

• Århus Stiftstidendes Fond

• Formuepleje A/S

• PricewaterhouseCoopers

• Aarhus Symfoniorkesters Venner

• FO-Aarhus

• Fa. Benny Rasmussen

• Aarhus Universitets Forskningsfond

• Gorrissen Federspiel

• Realkredit Danmark

• Per Aarsleff A/S
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way-point.dk

aarhussymfoni.dk

