Kære gymnasier, højskoler, efterskoler og andre uddannelsesinstitutioner
Nu skal I formentlig snart til at planlægge den kommende sæsons undervisning, så her kommer
Aarhus Symfoniorkesters tilbud til jer for sæsonen 2018/19.
1. Åbne generalprøver
Der er i lighed med tidligere år mulighed for at komme ind til udvalgte generalprøver i løbet af
sæsonen.
Jeg har vedlagt oversigten over de mulige datoer samt over musikken, der spilles ved de enkelte
generalprøver.
Yderligere oplysninger om programmet, dirigenter og solister kan I finde på orkestrets hjemmeside
www.aarhussymfoni.dk.
Generalprøverne foregår på følgende måde:
• Kl. 9.15 Introduktion om et symfoniorkester i Musikhusets foyer ved undertegnede
• Kl. 10-13 Generalprøve i Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus
Det er muligt at nøjes med første del af prøven (ca. 1 time og 15 minutter), hvis tre timer er
for lang tid for eleverne
Deltagelse i generalprøverne er gratis og fordeles efter først-til-mølle. Det er muligt at tilmelde sig
løbende – men senest 14 dage før den enkelte generalprøve.
Tilmelding foregår ved, at I sender en mail til undertegnede, Mette Storgård Jensen,
mstor@aarhus.dk.
Her oplyser I følgende:
• Uddannelsesinstitutionens navn
• Kontaktperson med e-mail og telefonnummer
• Den eller de ønskede generalprøve/r
• Antal pladser, I ønsker reserveret. Er der kørestolsbrugere med, er det vigtigt at oplyse
dette.
2. Orkesterpilot forløb:
Vi tilbyder ligeledes i stil med tidligere år, at I kan bestille et orkesterpilotforløb. Det består af et
besøg af en af orkestrets musikere, en generalprøve med orkestret samt billetter til selve
koncerten. Det er også muligt at springe generalprøven over og nøjes med musikerbesøg og
koncert.
Pris:
Besøg af orkesterpilot
Koncertbilletter

kr. 1.200,- (inklusiv moms) - max. 200 studerende
kr. 30,- (inklusiv moms) pr. studerende – desuden 1 stk. fribillet pr. lærer
pr. hold

Vi har igen i år ikke udvalgt koncerterne på forhånd. Se i vores program eller på vores hjemmeside
hvilken koncert, der kan være interessant netop for jer, og kontakt mig. Så ser vi, om vi kan få det til
at gå op.

3. Kom tæt på orkester og dirigent
Vi har et særligt tilbud til gymnasieelever, der har musik på A-niveau eller til studerende på
Musikvidenskab.
Det vil være muligt at overvære første del af en helt almindelig orkesterprøve (ca. 1 time og 15
minutter) fra balkonen lige over scenen, hvor musikerne sidder. Det giver mulighed for at følge
arbejdet med musikken helt tæt på.
Vi forventer naturligvis, at eleverne respekterer musikernes behov for arbejdsro.
Skriv en mail til mig, hvis I er interesserede, så ser vi, om vi kan finde en mulig dag.
4. Mød en komponist og en chefdirigent:
Efter generalprøven torsdag d. 8. november har I mulighed for at møde komponist og solist, Anders
Koppel, tæt på. Han har komponeret koncerten for hammondorgel og orkester, der uropføres ved
aftenens koncert.
Ligeledes vil der efter generalprøverne d. 25. oktober og d. 4. april være mulighed for at opleve
vores chefdirigent, Marc Soustrot.
Anders Koppel og Marc Soustrot vil fortælle og uddybe deres forhold til musik og deres liv som
musiker, og der vil være god mulighed for eleverne for at stille spørgsmål og få en dialog med de to
store musikere.
Mødet foregår i salen efter prøven, og efter at solist, dirigent og elever har holdt en kort pause.
Tilmelding foregår ved, at I sender en mail til undertegnede, Mette Storgård Jensen,
mstor@aarhus.dk.
Her oplyser I følgende:
• Uddannelsesinstitutionens navn
• Kontaktperson med e-mail og telefonnummer
• Antal pladser, I ønsker reserveret. Er der kørestolsbrugere med, er det vigtigt at oplyse
dette.
Jeg gør opmærksom på, at jeg udsender denne invitation igen umiddelbart efter sommerferien, da
det er forskelligt, hvornår I ønsker og har brug for oplysningerne. Det er IKKE for at spame jer ☺
Har I spørgsmål, gode ideer eller kommentarer, er I altid velkommen til at kontakte mig!
Mange hilsner og god sommer
Mette Storgård Jensen
Børn- og Ungemedarbejder
Aarhus Symfoniorkester
Musikhuset Aarhus
Skovgaardsgade 2C
8000 Aarhus C
Tlf. 89 40 90 92 - mail: mstor@aarhus.dk

