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PROGRAM

Jes Vang   DE SIGN & LAYOUT

MEDVIRKE NDE

Caesar Boëtius van Everdingen: Pan and Syrinx (ca. 1637-1640) [udsnit]

9 9 M I N

Marc Soustrot  
D IRIGE NT

Lilli Paasikivi  
MEZZO SOPRA N

Det Jyske Musikkonser
vatoriums Pigekor 
Vokalensemblet Korvida
Vokalgruppen Harperne

G USTAV M A H LE R ( 1 8 6 0 -1 9 1 1 )

Symfoni nr. 3 (1896)
1 Kräftig. Entschieden 
2 Tempo di Menuetto 
3 Comodo (Scherzando)  
4 Sehr langsam—Misterioso 
5 Lustig im Tempo und keck im Ausdruck 
6 Langsam—Ruhevoll—Empfunden

Koncerten er en del af Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad og er 
samtidig den fjerde og sidste i serien Symphonic Residencies. Orkestrets 
udvidelse er støttet af Aarhus Symfoniorkesters Fond.

Opbrud og sammenhold
A F HJA R N E F E S S E L

SYMPHONIC RE SIDE NC IE S

I 2017 er Aarhus Europæisk kultur-
hovedstad. I 2017 fokuserer Aarhus 
Symfoniorkester derfor på europæisk 
kunst, kultur og historie. 

Ved fire koncerter med fire markante 
klassiske mesterværker inviterer orke-
steret under overskriften ’Symphonic 
Residencies’ 28 musikere fra de 28 
europæiske  medlemslande til at kom-
me og tilbringe en uge i Aarhus.

De fire mesterværker forholder sig alle 
på en eller anden måde – eller er set i 
relation – til væsentlige begivenheder i 
vores nære fælles europæiske historie. 
Fra kunstneriske nybrud over to vold-
somme verdenskrige 1914-18 og 1939-
45 til forsoning og forbrødring.
Aarhus Symfoniorkester er allerede 
en international arbejdsplads med 
musikere fra i alt fire kontinenter. Ved 
at invitere musikere fra alle de euro-

pæiske lande til at både bo og arbejde 
sammen med orkestrets faste musikere 
håber vi – gennem kunsten – at knytte 
nye spændende kontakter. Kontakter 
der kan styrke sammenholdet og sam-
arbejdet mellem de mange og  meget 
forskelligartede kulturnationer, som 
Europa er.

Ved aftenens koncert medvirker:
• Yannos Margaziotis, violin, 

Grækenland
• Lada Fedorova, violin, Tjekkiet
• Hélène Koerve, bratsch, Belgien
• Myrto Talakoudi, cello, Grækenland
• Konstantin Pfiz, cello, Tyskland
• Fabio Corrò, fløjte, Italien
• Thomas Molinari, obo, Frankrig
• Anrijs Ivanovskis, fagot, Letland
• Claude Tremuth, horn, Luxemburg
• François Bastian, horn, Frankrig
• László Molnár, trompet, Ungarn
• Heigo Rosin, slagtøj, Estland

SYMPHONIC RE SIDE NC IE S •  KONC ER TER 2017 

SKYER,  STRAUSS OG SAC RE -  23.-24.  FEB

BRI TTE N S WA R REQUIEM -  4.-5.  MAJ

BR UTA LT BRÆ NDER HÅBE T -  2.-3.  N OV

ME STERLIG MASTOD ONT -  1 4.-1 5.  DEC



OM VÆRKE T

Mahler 
Symfoni nr. 3
Mahlers 3. symfoni er en koncert, som 
orkestrets chefdirigent har set frem 
til: ”Denne koncert bliver sæsonens 
højdepunkt,” siger Marc Soustrot. 
”Selvfølgelig!” For Marc Soustrot er 
Mahlers 3. symfoni et af de værker, 
som skal opleves i koncertsalen: ”Det 
er vigtigt at se et orkester spille Mahler 
live! Kun på den måde kan man se, hvor 
svær musikken er, hvor kraftfuld – og 
hvor vigtig. Det bliver spektakulært.”

Fra de første toner i messingblæserne 
står det klart, at der er noget på spil 
i Mahlers tredje symfoni. Det er en 
mastodont af en symfoni, både hvad 
angår orkestrets størrelse – og følelser-
nes. Mahler mestrer yderpunkterne i 
musikken, fra de brutale strygersteder 
til de små fine blæsersoloer. Her er øje-
blikke af den mest fuldendte skønhed, 
øjeblikke, der får os til at huske på, hvad 
musikken betyder for os. Men samtidig 
lurer der hele tiden en underliggende 
note af undergang, af bristede håb og 
en anelse om, at fuldendtheden blot 
er en illusion. Mahlers musik er på en 
gang højromantisk og meget moderne. 

Den tredje symfoni er komponistens 
længste værk og varer mellem 90 og 

105 minutter. De seks satser er delt op 
i to dele: Første sats (der varer over en 
halv time) udgør første del, mens de 
resterende satser udgør anden del.

Symfonien havde oprindeligt (ligesom 
alle Mahlers første fire symfonier) en 
programtekst, og satserne havde hver 
sin titel: 

1. "Pan vågner, sommeren kommer 
marcherende"

2. "Hvad blomsterne på engen for-
tæller mig” 

3. "Hvad dyrene i skoven fortæller 
mig” 

4. "Hvad mennesket fortæller mig” 
5. "Hvad englene fortæller mig” 
6. "Hvad kærligheden fortæller mig” 

Alle titlerne blev kasseret før uropfø-
relsen, men de fortæller stadig noget 
om, hvad komponisten lod sig inspirere 
af. Ordet ”Pan” i titlen på første sats 
skal for øvrigt forstås på to måder: Både 
som ordet ”alt” på græsk og som guden 
Pan. I litteraturen er Pan ofte et symbol 
for noget primalt og ubundet, en vild-
skab, der ikke lader sig civilisere – en 
effekt, som Mahler ikke mindst opnår 
ved at fordoble træblæserne og lade 
både træblæsere og horn spille med 
hævede instrumenter. Det giver en 

Mesterlig mastodont
A F C H R I STI N A B L A N G STR U P DA H L

skarpere og meget karakteristisk klang, 
og derfor kan man altid genkende et 
værk af Mahler. Det giver også en mu-
sikalsk såvel som klanglig flertydighed, 
og uden den ville den lange førstesats 
være et naivt og idyllisk naturmaleri, 
tilsat nuttet folklore. Men på grund af 
den mahlerske flertydighed er de bil-
ledskønne passager i stedet indkredset 
af sært klingende marchmelodier og 
slagtøj, der bryder idyllen. Det sætter 
skønheden i relief – som om Mahler 
holder sin egen komposition ud i strakt 
arm, og som om han på en gang skildrer 
den fuldendte skønhed og fortæller os, 
at den er umulig at opnå. Det er en form 
for ironi, der i bund og grund beskæf-
tiger sig med selve kunstens natur. Der 
er altid meget mere på spil hos Mahler, 
end man ser på scenen – og hvis man 
tager musikken for pålydende, bliver 
man taget ved næsen. 

Anden sats begynder som en idyllisk 
menuet, men satsens mere ildevarslen-
de indfald og luner minder os om, at de 
dionysiske fejringer af Pan ud over sex 
ikke sjældent inkluderede både vold og 
død. Intet under, at Mahler droppede 
titlerne igen; det er muligt, at kompo-
nisten som udgangspunkt forestillede 
sig små idylliske engblomster, men 
hans kunstneriske gemyt er for uroligt 
og rastløst til at holde sig inden for den 
pastorale kontekst. 

Tredje sats er en scherzo, der starter 
som i en vrangdrøm med orientalsk 
klingende blæsere (Mahler havde 
som jøde klezmermusikken som en af 

sine musikalske rødder). Musikken 
på scenen suppleres med et åndesyn 
af et posthorn, spillet fra bagscenen. 
Bagscenemusikken er to citater, først 
af det traditionelle østrigske posthorn 
og derefter af militærsignalet til af-
blæsning. Virkningen er som at høre et 
drømmesyn af den musik, som Mahler 
forsøgte at skrive, men som han aldrig 
evnede at indfange eller i hvert fald 
fastholde. Satsen ender i et brag – som 
om drømmen brast.

I fjerde sats kommer der et nyt orkester-
instrument på banen: Den menneske-
lige stemme. Alten synger en version 
af Nietzsches ”Midnatssang” fra Also 
Sprach Zarathustra: ”Oh, menneske, 
giv agt!”. Klangen af hendes stemme 
blander sig med messingblæserne, 
så musikken – på tværs af orkestret 
– blot fremstår som et menneskeligt 
åndedrag, instrument involveret eller 
ej. Teksten lyder bl.a. ”Oh, menneske, 
hvad siger os den dybe nat? Lysten vil 
kun evighed – den dybe, dybe evighed.”

Femte sats (”Es sungen drei Engel”) 
stammer fra Des Knaben Wunderhorn. 
Her er både børne- og kvindekor, som 
leger med orkestrets instrumenter i en 
kæk efterligning af et klokkespil – en 
lystig leg, der umiddelbart ligger langt 
fra de første tre satsers flertydige ud-
tryk. Og satsen er da også blot et kort 
intermezzo; blot fire minutter varer 
det renfærdige, optimistiske udtryk. 

Sidste sats begynder med en koral 
med en skønhed af en anden verden. 



4. sats
Solo
O Mensch! Gib Acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht?
"Ich schlief, ich schlief –
aus tiefem Traum bin ich erwacht; –
die Welt ist tief!
Und tiefer als der Tag gedacht!
Tief ist ihr Weh –
Lust - tiefer noch als Herzeleid;
Weh spricht: Vergeh!
Doch alle Lust will Ewigkeit –
– will tiefe, tiefe Ewigkeit!"

Tekst: Friedrich Nietzsche

Giv agt! I nat!
Hvad siger os den dybe nat?
"Min søvn var dyb –
af drømmedyb jeg vågned' brat. –
Vor klodes dyb!
Selv dagen fik ej tanken fat!
Dyb er dens nød –
Lyst - mere dyb end sorgfuldhed.
Nød siger: Død!
Men lysten vil kun evighed –
- den dybe, dybe evighed!"

Oversættelse: Magna Blanke, 1991

5. sats
Kor
Es sungen drei Engel
einen süssen Gesang,
mit Freuden es selig
in dem Himmel klang,
sie jauchzten fröhlich auch dabei,
dass Petrus sei von Sünden frei!
Und als der Herr Jesus zu Tische sass,
mit seinen zwölf Jüngern
das Abendmahl ass,
da sprach der Herr Jesus:
Was stehst du denn hier?
Wenn ich dich anseh', so weinest du mir!

Solo
Und sollt' ich nicht weinen,
du gütiger Gott,
ich hab' übertreten die zehn Gebot.
Ich gehe und weine ja bitterlich.
Ach, komm,
und erbarme dich über mich!

Kor
Du sollst ja nicht weinen!

Kor
Hast du denn übertreten die zehen Gebot,
so fall auf die Knie und bete zu Gott.
Liebe nur Gott in alle Zeit!
So wirst du erlangen
die himmlische Freud'!
Die himmlische Freud'
ist die selige Stadt,
die himmlische Freud',
die kein Ende mehr hat!
Die himmlische Freude war Petro bereit
durch Jesum, und Allen zur Seligkeit.

Tekst fra "Des Knaben Wunderhorn"

Der lød fra tre engle
den livsaligste sang,
ja, saligt, med glæde
det i Himlen klang;
de sang og jubled' glad, fordi
nu Peter var af synden fri.
Da Jesus nu sad med de tolv ved bord
og spiste sin nadver,
den sidste på jord,
de hørte ham sige:
Hvorfor står du her?
Hvi mon du græder, når på dig jeg ser?

Ak, vist må jeg græde,
barmhjertige Gud,
for jeg har jo overtrådt dine bud.
Jeg sukker og græder så bitterlig.
Ak, kom,
ak, forbarm dig dog over mig!

Du skal dog ej græde!

Men dersom du har overtrådt mine ti bud,
så fald blot på knæ og bed til din Gud.
Elsker du Gud til evig tid,
så ved du, du vinder
den himmelske fryd.
Den himmelske fryd
er som saligheds vej,
den himmelske fryd,
den, som ophører ej.
Den himmelske glæde til Peter steg ned
ved Jesus – os alle til salighed.

Oversættelse :Magna Blanke, 1991

Dirigenten Bruno Walter beskrev 
satsen bedre end de fleste: ”Her bliver 
ord til tavshed – for hvilket sprog 
kan udtrykke himmelsk kærlighed 
mere kraftfuldt end musikken selv? 
Adagioen, med dens brede, dystre 
melodilinje taler – på trods af passager 
af brændende smerte – om trøst og 
nåde. Den er en eneste lyd af helhjer-
tede og ophøjede følelser, hvor hele 
strukturen når sin kulmination.” Vi 
er her tilbage i første sats’ tonesprog, 
med dets tilsyneladende uforenelige 
beskrivelse af skønheden og dets sam-
tidige erkendelse af, at skønheden altid 
vil være uden for vores rækkevidde. 

Og dog, helt fysisk er noget forandret: 
Messingblæserne spiller nu med 
schallstykkerne dækket af stof, med 
det resultat at de lyder blødere, mindre 
kompromisløse. Herfra spreder den 
nyfundne klang sig gennem orkestret, 
til værket kulminerer i et klimaks, der 
på en gang er forsoning og fejring af 
selve den skønhedens umulighed, som 
musikken har insisteret på værket 
igennem. 

En ting er sikkert: Man er aldrig helt 
den samme, når en Mahler-koncert er 
slut. 

SA NGTEKST



Marc Soustrot er født i Lyon og tog 
eksamen i basun og klaver på konser-
vatoriet i Lyon i 1969, hvorefter han 
begyndte at studere direktion på kon-
servatoriet i Paris. 
Han har været Aarhus Symfoni-
orkesters chefdirigent siden 2015 og 
har netop forlænget sin aftale med 
orkesteret i yderligere tre år.
Soustrot har et meget stort og bredt 
repertoire, og han regnes for specia-
list inden for den franske musik. Han 
har dirigeret en lang række orkestre i 

Europa og Japan, og i de senere år har 
han hyppigt dirigeret i Norden, herun-
der DR SymfoniOrkestret. 
Han dirigerer ofte opera og har også 
her et bredt repertoire. Han har bl.a. 
arbejdet i operahusene i Monte Carlo, 
Sevilla, Madrid, Genève,  Bruxelles, 
Frankfurt, Hamborg, Oslo, Bergen, 
 Stockholm og København.
Marc Soustrot har indspillet adskillige 
CD’er med overvejende fransk musik. I 
2008 blev han udnævnt til Chevalier de 
la  Légion d’Honneur.

Marc Soustrot  D IRIGE NT

BI OGRAF I  AF HJA RNE FE SSEL

Lilli Paasikivi er en af verdens førende 
fortolkere af Mahlers sangcyklusser 
og symfonier. Hendes koncerter om-
fatter Das Lied von der Erde og Des 
Knaben Wunderhorn med Los Angeles 
Philharmonic og Esa-Pekka Salonen, 
den 2. symfoni med Stockholm Kungliga 
Filharmonikerna og Sakari Oramo, den 
3. symfoni med London Symphony 
Orchestra og Paavo Järvi og den  
8. symfoni med Berlinerfilharmoniker-
ne og Sir Simon Rattle. Hun har også 
sunget Kindertotenlieder med New 
World Symphony og Michael Tilson 
Thomas og Das Lied von der Erde med 

London Philharmonic Orchestra. 
Hun har også sunget med New York 
Philharmonic under Lorin Maazel 
og Alan Gilbert. Siden sin debut med 
Berlinerfilharmonikerne og Sir Simon 
Rattle som Fricka i Nibelungens ring 
har Wagner-partier været en central 
del af hendes arbejde. Som finne gør 
hun desuden en stor indsats for sit 
lands musik, både i klassiske værker 
som Kullervo af Sibelius og ny musik. 

Når Lilli Paasikivi ikke er på scenen er 
hun kunstnerisk leder af Den Finske 
Opera.

Lilli Paasikivi  MEZZO SOPRA N

BI OGRAF IER AF C HRI STINA B.  DAHL



Med forbehold for ændringer

Det Jyske Musikkonser
vatoriums Pigekor  
Det Jyske Musikkonservatoriums 
Pigekor består af 40 piger i alderen  
13-18 år med et vidtfavnende repertoi-
re af både ny og gammel musik med 
vægt på de klassiske genrer. Koret blev 
oprettet i efteråret 1986 som øvekor for 
de studerende ved konservatoriet, og 
få år senere startede sideløbende her-
med et selvstændigt koncertkor med 
større udadvendthed og flere opgaver. 
Gennem årene har koret givet mange 
koncerter i eget regi, mest kirkekon-
certer i og omkring Aarhus, men koret 
har ligeledes ofte samarbejdet med 
andre kor samt i flere sammenhæn-
ge med Den Jyske Opera og Aarhus 
Symfoniorkester. Koret har udgivet 
3 cd´er, og koret har deltaget i mange 
korkonkurrencer, internationalt som 
nationalt. Ved den sidste ”Sangerdyst 
fra Kyst til Kyst” i Esbjerg i 2010 vandt 
pigekoret 1.-prisen, og ved internatio-
nale korkonkurrencer i bl.a. Ungarn og 
Italien er blevet hjembragt både sølv- 
og guldpræmier. Pigekoret er siden sin 
oprettelse blevet ledet af Helle Høyer 
Vedel.

Vokalensemblet Korvida 
Vokalensemblet Korvida er et ungt 
ensemble med oprettelse i januar 2016 
på opfordring af piger i Aarhus Pigekor, 
som var blevet for gamle til at medvirke i 
pigekoret. Korvida er tilknyttet Aarhus 
Musikskole og har siden dets start 
holdt koncerter med bl.a. Benjamin 
Brittens A Ceremony of Carols og et 
nyt værk af Jakob Buchanan, Marsken 
og månen. Stifter og dirigent er Helle 
Høyer Vedel.

Vokalgruppen Harperne
Vokalgruppen Harperne består af 
20 aarhusianske musisk ambitiøse 
kvinder og har et alsidigt repertoire 
fra klassisk til pop. Koret blev dannet 
i 1992, deltager i korstævner og har 
koncertvirksomhed i Danmark, bl.a. i 
Musikhuset Aarhus og på ARoS. Koret 
har også flere gange medvirket ved 
koncerter i udlandet. I 2015 optrådte 
Harperne sammen med historiker/
forfatter Johan Bender i et musikalsk 
billedforedrag om Carl Nielsens liv og 
musik. Dirigent for Harperne er Allan 
Dahl Hansen.

KONC ER TBE SÆ TNING
V I O LI N I

Sigrún Eðvaldsdóttir, 
gæstekoncertmester 
Johanna Tolvanen               
Tue Lautrup
Todd Cadieux  
Matthias Gahl

Laura Simonsen 
Thea Clemson Andersen
Yannos Margaziotis (SR) 
Matthias von Niessen         
Lisa Marie Vogel, assistent
Hanne Holt Nielsen
Karoliina Koivisto, assistent 

AnnMari Nielsen
Ida Spang-Hanssen, assistent 

V I O LI N I I

Birgitte Bærentzen Pihl
Peter Clemson Steensgaard, 
kontrakt

Pernille Jönsson Nüchel 
Charlotte Hald Lauridsen
Søs Nyengaard
Jens Astrup
Vibeke Lund Nielsen 
Iulian Turicianu, kontrakt
Erik Søndergaard Jensen
Amandus Lind, assistent
Lada Fedorova (SR)

B R AT S C H 
Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Ático Razera
Nikolaj Lind Pedersen               
Morten Møller 
Hélène Koerver (SR) 
Eva Paulin
Lars Kvist                                  
Jan Edlund, assistent
Lise Pehrson

C E LLO 
Eugene Hye-Knudsen
Brian Friisholm
Fang-Yu Liang
Konstantin Pfiz (SR) 
Ananna Lützhøft
Myrto Talakoudi (SR) 
Chiao-Hui Hwang
Jens Lund Madsen 

KO N T R A B A S 
David McIlfatrick
Christian Jørgensen
Poul Erik Jørgensen
Frank Christensen
Mads Uldall-Jessen, assistent 
Charlotte Halkier, assistent

F LØ J T E 
Lena Kildahl Larsen
Fabio Corrò (SR)
Judith Werle
Toril Vik

O B O 
Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Linnea Westblom, kontrakt 
Thomas Molinari (SR) 

K L A R I N E T 
Mathias Kjøller
Leah Aksnes, assistent
Kristian Flagstad
David Pasqual Botella, 
kontrakt
Fátima Trives-Escolano, 
assistent 

FAG OT 
Eric Beselin
Bryndis Þórsdóttir, kontrakt 
Anna Moe, assistent 
Anrijs Ivanovskis (SR)

H O R N

Flemming Aksnes
Carsten Adrian
Klaus Gottlieb
Jari Kamsula
Lisa Maria Cooper
Claude Tremuth (SR) 
François Bastian (SR) 
Ignacio Montero Requena, 
assistent

T R O M P E T 
Kim Hansen
Martin Schuster
László Molnár (SR) 
Boris Kertsman, assistent 
Anders Kildahl Larsen

B A S U N 
Marek Stolarczyk
Rolf Sandmark

B A S B A S U N 
Jens Vind
Jacob Ringmose, assistent

T U B A

Jonathan Borksand Hanke

S L AG TØ J

Anders Lynghøj
Heigo Rosin (SR)
Jonas Weitling, assistent
Rune Schuster, assistent 
Jesper Mikkelsen, assistent
Marius Thorup Paschke, 
assistent

PAU K E R 
Jes Jensen
Nikolai Pedersen, assistent

H A R P E 
Joost Schelling, assistent 
Vibeke Franck, assistent

SR = Symphonic Residencies



Gustav Mahlers første fire symfonier kaldes 
undertiden for ”Wunderhorn- symfonierne”.

Tidligere musikchef Leif V.S. Balthzersen 
går bag om denne betegnelse og fortæller om 
Mahlers forhold til folkekulturen, særligt 
som den kom til udtryk i digtsamlingen "Des 
Knaben Wunderhorn".

Læs hele artiklen om "Mahler og tryllehor-
net" på vores hjemmeside, hvor den netop er 
blevet tilføjet serien af Baggrundshistorier.

WWW.AA RHUSSYMF ONI.DK

Husk at 
venneforeningen 

holder gratis optakt 
for alle før hver 

torsdagskoncert. 

Se programmet på 
www.asov.dk

Vær med t i l  at  støtte

Aarhus Symfoniorkester
bl iv  medlem af

A arhus Symfoni orkesters Venner

Medlemskab giver
fri adgang til særlige
prøver/generalprøver,
gratis medlemsblad samt 
uvurderlig støtte til byens 
orkester.

Meld dig ind på
www.asov.dk

eller ved henvendelse til:
Formand
Tove Christensen, dr. med.
asov.tc@gmail.com



ØST FOR PARADIS  •  PARADISgADe 9 c  •  86193122  •  PARADISbIO.Dk

Øst for Paradis åbner ny 
café og samlet billetsalg 
på nyrenoveret etage

kom forbi og se alt det nye - eller 
giv et gavekort til en som elsker 
filmoplevelser i flotte rammer

byenS ART cInemA

Læs alt om Aarhus som  
europæisk kultur hovedstad  
på jp.dk

Jyllands-Posten følger Aarhus som 
europæisk kulturhovedstad på tæt-
teste hold, og på jp.dk/aarhus2017 
finder du både anmeldelser, reportager, 
kommentarer og video samt en fuld 
kalenderfunktion med beskrivelser af 
de mange spændende arrangementer, 
der er en del af Aarhus 2017.  

 » A. Enggaard A/S
 » Advokaterne i Jyllandsgården A/S
 » Alice Madsen
 » Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S
 » ARKITEMA K/S
 » AVK Holding
 » Barslund A/S
 » Bech-Bruun
 » BoostPLM
 » BRANDT Revision & Rådgivning
 » BRANDT Revision & Rådgivning, pers.for.
 » CHD Holding A/S
 » Comwell Aarhus
 » Damstahl a/s
 » Danica Pension
 » Dansk Erhvervsprojekt A/S
 » Dansk Musiker Forbund
 » Danske Bank
 » Deloitte Statsaut. Revisionspartnerselskab
 » E.M. og B. Dalsgaard
 » Ennova A/S
 » F. Salling A/S
 » Fa. Benny Rasmussen
 » FO-Aarhus
 » Gorrissen Federspiel
 » Gurli og Knud Pedersens Fond
 » Holst, Advokater
 » INTERLEX Advokater
 » Jo Plast
 » Juhl-Sørensen Pianohandel
 » Jyske Bank
 » Kjeld Sachmann
 » Kosan Gas A/S

 » La Scala, Danas Plads
 » Linco Holding A/S
 » MEGA
 » Middelfart Sparekasse
 » Niras
 » Nordea
 » Nykredit
 » PDS Holding A/S
 » Per Aarsleff A/S
 » Pressalit A/S
 » PricewaterhouseCoopers
 » Realkredit Danmark
 » RGD Revision
 » Rieck-Andersens Familiefond
 » Schouw & Co A/S
 » Stantræk A/S
 » Steffen Ebdrup Invest aps
 » STIBO A/S
 » STIBO Fonden
 » Stormagasin Salling
 » SYDBANK
 » Todbjerg Busser A/S
 » Tømrermester Ebbe Juul
 » torbenbrandi – projektudvikling
 » Vilhelm Kiers Fond
 » Violinbygger Jens Stenz
 » AAKJAER Landinspektører
 » Aarhus Oliefabriks Fond
 » Aarhus Stiftstidendes Fond
 » Aarhus Symfoniorkesters Venner
 » Aarhus Universitets Forskningsfond
 » ÅF Transport A/S

Aarhus Symfoniorkesters Fond består af 99 fadderskaber fordelt på fonde, virksomheder og 
privatpersoner. Den selvstændige fond støtter orkestrets arbejde ved tilskud til instrumenter, 
turnéer, CD-indspilninger og lignende.

Kontakt os på tlf. 89 40 90 90 / symfoni@aarhus.dkBliv fadder
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