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Svær musik, der er let at elske – og 
russisk musik, der marcherer lige ind 
i hjertet på lytteren! Stravinskij og 
Rachmaninov tilhører samme generati-
on, men gik vidt forskellige musikalske 
veje. Koncertens to komponister er 
således næsten jævnaldrende, men mens 
den ene så tilbage, var den anden i fuld 
gang med at revolutionere musikken.

Blød, menneskevenlig og imøde-
kommende musik: Rachmaninovs 
klangverden er lige til at knuselske, 
også ved første møde. Han er en 
moderne romantiker, der skriver 
lyrisk, udtryksfuld musik.

Stravinskijs violinkoncert er den bedste 
violinkoncert, der aldrig bliver spillet. 
Koncerten er energisk, voldsom, poetisk 
– og gennemstrømmet af en enorm 
legelyst og musikglæde. Stravinskij 
er med andre ord en udfordring, som 
det er en fornøjelse at tage op – både 
for solisten, orkestret og publikum.  

Stravinskij 
Violinkoncert i D, W61
Nogle gange er det let at forstå, 
hvorfor værker bliver populære; andre 
gange er det lige så let at forstå, hvorfor 
de ikke bliver det. Og så er der de 
værker, hvor det er en gåde, hvorfor 
de ikke bliver spillet mere. Stravinskijs 
violinkoncert hører afgjort til de sidste. 

Faktisk havde Stravinskij ikke specielt 
meget lyst til at skrive en violinkoncert; 
han kendte nemlig ikke instrumentet 
særlig godt. Men han blev overtalt, dels 
fordi solisten Samuel Dushkin lovede 
at stille sig til rådighed med tekniske 
råd – og dels fordi kollegaen Hindemith 
trøstede Stravinskij med, at hans 
manglende kendskab til instrumentet 
blot ville betyde, at han ville finde nye 
måder at skrive for violinen og ”få 
nye ideer, som ikke ville dukke frem i 
fingrenes velkendte bevægelser” (det er 
for øvrigt den slags udtalelser, som kan 
give enhver instrumentalist nervøse tics). 

Det sidste kom til at holde stik; allerede 
den allerførste akkord er en udfordring. 
Stravinskij spiste frokost med Dushkin 
og skrev akkorden ned på en serviet. 
”Kan den spilles?” spurgte han Dushkin. 
”Nej,” svarede Dushkin. ”Det var en 
skam,” sagde Stravinskij sørgmodigt. 
Men Dushkin gik alligevel hjem og 
prøvede efter, og til hans store overra-
skelse viste det sig, at akkorden faktisk 
var til at spille – til Stravinskijs store 
lettelse, for den spillede en vigtig rolle i 
det klangbillede, han havde i hovedet. 

Samarbejdet mellem Dushkin og 
Stravinskij var i det hele taget tæt. 
Stravinskij fodrede Samuel Dushkin med 
passage efter passage og beskrev modta-
gelsen således: ”Når jeg viser Sam en ny 
passage er han meget bevæget og meget 
begejstret – og så, et par dage senere, 
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force af en hurtig sats. Den er, som 
resten af koncerten, teatralsk og 
sprængfyldt af hittepåsomhed.

Lidt om titlerne: De stammer som sagt 
fra barokken, og man skal måske tage 
dem med et gran salt. Eller rettere: 
Stravinskij satte faktisk først titlerne på, 
efter han havde komponeret musikken 
(der så oven i købet er neoklassisk og 
ikke hverken barok eller neobarok). 
Det var således ikke hans hensigt fra 
starten at lege med barokkens former, 
men han mente dog selv, at der var en 
”overfladisk lighed” med Bachs musik i 
violinkoncerten. Stravinskij var meget 
glad for Bachs koncert for to violiner, 
”hvilket man måske kan se i duetten 
mellem solisten og en violinist fra 
orkestret i sidste sats,” fortalte han. 
Desuden betragtede han barokken 
og klassikken som udgangspunkter 
for sin egen musik: ”Komponisten 
kan sagtens genbruge fortiden og 
på samme tid bevæge sig fremad.” 
Romantikken havde han derimod ikke 
meget til overs for; han brød sig ikke om 
følelser, begær og hvad han betegnede 
som ”den dekadente tyske kultur”. 

Rachmaninov 
Symfoni nr. 2, op. 27
”Jeg føler mig som et genfærd, der vandrer 
i en verden, der er blevet fremmed. Jeg 
kan ikke opgive min gamle skrivemåde, jeg 
kan ikke lære den nye.” – Rachmaninov 

Rachmaninov var en moderne romanti-
ker. Hans musik lyder altid, som om vi er 
i midten af anden halvdel af 1800-tallet, 
men faktisk er aftenens to komponister 

næsten jævnaldrende. Den ene så 
bare tilbage, mens den anden var i fuld 
gang med at revolutionere musikken. 

Rachmaninovs anden symfoni er på 
mange måder komponistens genoprejs-
ning: Hans første symfoni havde fået en 
katastrofal modtagelse ved premieren, 
og det havde næsten fuldstændig taget 
modet fra ham som komponist. Selv 
den store succes, som hans anden 
klaverkoncert fik var ikke rigtig nok til 
at genskabe hans selvtillid, og undervejs 
var han endog meget kritisk over for 
symfonien: ”Hvad angår kvaliteten af 
mine projekter for tiden, så må jeg sige, 
at det værste er min anden symfoni. 
Når jeg får den skrevet og orkestreret 
og derefter korrigeret min første 
symfoni, så sværger jeg, at jeg aldrig 
mere vil skrive en symfoni. Fanden tage 
dem! Jeg ved ikke, hvordan man skriver 
dem – og jeg har heller ikke lyst til det.”

Heldigvis var det et af de tilfælde, 
hvor komponisten er den dårligste 
til at vurdere sine egne værker. Den 
anden symfoni fik en strålende 
modtagelse og indbragte komponisten 
hans anden Glinka-medalje. 

Symfonien er lang; til gengæld er den 
lettilgængelig, så lad os gøre beskrivelsen 
af den kort. I første sats skal man lytte 
efter temaet, som bliver et motto for 
værket og kan genfindes i løbet af 
hele symfonien. I anden sats lyder 
temaet i hornene muntert – men det 
kommer rent faktisk fra Dies Irae-satsen 
(”Vredens dag”, det vil sige dommedag) 
i den katolske dødsmesse. Temaet kan 

beder han mig om at ændre noget.” Det 
gjorde Stravinskij nogle gange – andre 
gange holdt han på sit, også når Dushkin 
forsøgte at tale sin sag: ”Du minder mig 
om en sælger i Galeries Lafayette [det 
parisiske stormagasin]. Du siger ’Er dette 
ikke fantastisk, er det ikke udsøgt, se på 
de smukke farver, alle går med det.’ Og 
jeg siger: ’Ja, det er udsøgt, det er smukt, 
alle går med det – jeg vil ikke have det.’”

Kontrær eller genial? Langt overvejende 
det sidste; Stravinskij gik altid sine egne 
veje i musikken, og det gjorde han også 
i violinkoncerten. Musikken er fyldt 
med indflydelser både fra tidligere tiders 
musik og ikke mindst fra den jazzmusik, 
der blev spillet i de parisiske natklubber. 

Stravinskij lagde ud med at ville skrive 
en virtuos koncert, men sådan kom det 
ikke til at gå ifølge komponisten selv: 
”Teksturen minder mere om kammer-
musik end om orkestermusik,” fortalte 
Stravinskij. ”Jeg skrev ingen kadence; 
ikke fordi jeg ikke ville udforske violinens 
virtuositet, men fordi det var kombi-
nationen af violinen og orkestret, der 
for alvor interesserede mig. Virtuositet 
for virtuositetens egen skyld spiller kun 
en lille rolle i min koncert, og stykkets 
tekniske krav er relativt tamme.” Om 
en gennemsnitlig violinist er enig i dette 
udsagn vides ikke (det er trods alt sagt 
af den samme komponist, som skrev 
Sacre du Printemps) – men nu er det jo 
heller ikke nogen gennemsnitlig violinist, 
vi har på besøg ved denne koncert.  

Det er dansant musik – Balanchine 
koreograferede således ikke bare én, 

men to forskellige koreografier til 
værket. Man kan således både danse 
og spille Stravinskijs violinkoncert. 

Første sats lægger – ligesom i de 
øvrige satser – ud med den akkord, 
som bliver kaldt for ”adgangsakkorden” 
eller (med Stravinskijs ord) ”passet” til 
værket. Der var nemlig en grund til, at 
Stravinskij blev så nedtrykt, da Dushkin 
sagde, at den ikke kunne spilles: Den 
samme akkord indleder alle fire satser. 

Første sats hedder ”Toccata”, hvilket er 
en hurtig og virtuos form fra barokken, 
og undervejs leger violinen både med 
piccolofløjten og trompeten. De to næ-
ste satser hedder Aria 1 og Aria 2 – igen 
satstitler, som stammer fra barokken. 
”Aria” er i barokkens sammenhæng en 
lyrisk langsom sats. Anden sats lægger 
igen ud med den samme adgangsakkord, 
men herefter bevæger vi os over i 
et anderledes aftendunkelt univers. 
Satsen er næsten kammermusikalsk i 
sin gennemsigtige instrumentation og 
i det tætte sammenspil mellem solist 
og orkester, og den korte sats er på 
én gang legende, mystisk og skarp. 

I tredje sats leder adgangsakkorden 
over i en næsten jazzet stemning, 
flere gange afbrudt af en variation af 
adgangsakkorden for hele orkestret 
som en understregning af, at solist 
og orkester har lige andel i værket. 

Man kan næsten ikke høre det, men 
adgangsakkorden er der igen i sidste 
sats – blot ultrakort, inden solisten 
begiver sig ud i en heftig tour de 



først høres i hornene, og i slutningen 
af satsen i alle messingblæserne. 
Dette tema er lidt af et kendetegn for 
Rachmaninov, og man kan finde det i 
næsten alle hans større kompositioner. 
Tredje sats er undersmuk, med lange 
linjer i strygere, klarinet og engelskhorn, 
og fjerde sats er munter og triumferende 
med en sejrrig slutning, der helt får os 
til at glemme de melankolske mørke 
øjeblikke tidligere i symfonien. 

Hvis du sidder og synes, at denne 
symfoni er til den lange side, så er det 
intet mod, hvad datidens lyttere – eller 
måske snarere koncertarrangører – 
syntes. Faktisk blev symfonien beskåret 
så grundigt, at den i nogle opførelser 
kom ned på mellem 35 og 45 minutter. 
Komponisten selv lavede en liste på 
29(!) forkortelser. Det gjorde ikke noget 
godt for symfonien, og i dag spiller man 
den altid i den uforkortede version.

Rachmaninovs anden symfoni er som 
tidligere nævnt i høj grad en symfoni, der 
ser tilbage mod den romantiske russiske 
tradition. Det betød, at komponisten 
var lidet agtet i sin samtid – stik modsat 
Stravinskij. Så hvad ville Stravinskij 
og Rachmaninov mon have sagt til 
at være på samme program? En hel 
del, formodentlig! De havde nemlig 
hver især meget lidt til overs for den 
musikstil, som den anden stod for. 

Rachmaninov afviste ”nutidens bitre 
tonaliteter”: ”De reflekterer vor tid, 
men de reflekterer ikke varmen og 
medfølelsen i den menneskelige natur, 
som er tidløs.” Han definerede engang 

musik som ”en rolig, månelys nat, en 
raslen af sommerens blade. Musik 
bliver født i hjertet og den appellerer 
kun til hjertet; det er Kærlighed!” 
Stravinskijs holdning til musik afspejler 
den anden yderlighed: ”Musik er i kraft 
af sin natur ude af stand til at udtrykke 
noget som helst, hvad enten det er 
en følelse, en attitude, et psykologisk 
humør eller et naturfænomen.”

De to komponister havde imidlertid 
en faglig respekt for hinanden, og 
selvom Rachmaninov mente, at ”for 
nogen er Stravinskijs musik klar. 
Ikke for mig” kunne han godt lide 
Stravinskijs klassiske baggrund. For 
Stravinskij var det lige omvendt, men 
han nægtede alligevel at nedgøre 
Rachmaninovs mere tilbageskuende stil: 

”Forvent ikke, at jeg skal nedgøre 
ham på grund af det. Faktisk er han 
et fremragende menneske, og der er 
mange andre, der skulle nedgøres før 
ham. Som jeg tænker på ham tårner 
hans tavshed sig op i ædel kontrast 
til den selvfremhævelse, som er de 
fleste musikeres eneste konversation. 
Desuden var han den eneste pianist, 
som jeg nogensinde har set spille uden 
at skære grimasser. Det siger alt.”

Grove Dictionary of Music and 
Musicians, det mest hæderkronede 
opslagsværk for klassisk musik samt 
en yndet kilde til virkelig fejlslagne 
bedømmelser af talent, beskrev 
Rachmaninov således i 1954: ”Den 
enorme succes hos befolkningen, som 
nogle få af Rachmaninovs værker har 

haft i hans levetid, vil sandsynligvis 
ikke vare ved, og musikere var aldrig 
særlig positive over for den.” 

Deri tog Grove fejl. Grundigt. Og tids-
svarende eller ej; Rachmaninov var må-

ske mere end nogen anden Tjajkovskijs 
arvtager – og derfor er denne koncert 
er også en glimrende opvarmning til 
den kommende Tjajkovskij-festival.

Stravinskijs violinkoncert
  

Stravinskijs Violinkoncert i D blev ikke inspireret af 
standardviolinkoncerterne af Mozart, Beethoven eller Brahms, men 

benytter en særlig “pas”-akkord som indgang til eller motto for værket.

Peer Kjær Andersen går bagom koncerten i sin seneste artikel 
på vores hjemmeside under “Baggrundshistorier”.
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Biografier af Christina B. Dahl

Andris Poga (født 1980) er en lettisk 
dirigent og musikchef for det lettiske 
nationalsymfoniorkester. Allerede i 2007 
fik han prisen for årets debut for sin kon-
cert med dette orkester, som han har 
stået i spidsen for siden 2013. Som for så 
mange andre unge dirigenter var det en 
konkurrence, der for alvor startede hans 
karriere: 

I 2010 vandt han Evgeny Svetlanov 
Dirigentkonkurrencen i Montpellier. 
Efterfølgende har han været assisteren-
de dirigent for Paavo Järvi (chefdirigent 
for Orchestre de Paris) og i Boston 
Symphony Orchestra. 

Førstnævnte rolle førte til, at han i 2013 
sprang ind og dirigerede Orchestre de 

Paris flere gange med stor succes, og det 
samme var tilfældet, da han sprang ind og 
dirigerede Münchner Philharmoniker på 
orkestrets turne i Asien som erstatning 
for Lorin Maazel. 

På det seneste har han arbejdet 
med Tonhalle Orchester Zürich, 
Orchestre National de France, 
Boston Symphony Orchestra, Leipzig 
Gewandhausorchester, Bamberger 
Symphoniker og NDR Elbphilharmonie 
Orchester – og så dirigerede en umåde-
ligt overbevisende koncert med Aarhus 
Symfoniorkester i 2018, hvilket betød, at 
han straks blev inviteret tilbage til denne 
koncert. 

Andris Poga  DIRIGENT

Kolja Blacher blev uddannet på Juilliard 
School of Music hos Dorothy DeLay 
og Sandor Vegh i Salzburg. Han har op-
trådt som solist over hele verden med 
orkestre som Berlinerphilharmonikerne, 
Münchner Philharmoniker, NDR 
Symphony, Gewandhaus Leipzig og 
Baltimore Symphony og med dirigenter 
som Kirill Petrenko, Mariss Jansons og 
Claudio Abbado. Sidstnævnte både på 
CD-indspilninger og som koncertmester 
på en række af de koncerter med Lucerne 
Festivalorkester, som i dag står tilbage 
som vidnesbyrd om en fantastisk dirigent 
og et fantastisk orkester. 

Han er en uhyre alsidig solist, hvis program 
strækker sig over værker fra Bach over 
Berio til den helt nye musik; eksempelvis 

var han solist ved den tyske premiere på 
Brett Dean’s ”Electric Preludes” skrevet 
for seks-strenget e-violin. Endvidere har 
han de seneste år spillet mange ”Play-
Lead”-koncerter, hvor han – både som 
solist og fra koncertmesterens stol – le-
der orkestre som Melbourne Symphony 
Orchestra, Orchestra Sinfonica di Milano 
og Festival Strings Lucerne. 

Kolja Blacher var professor ved 
Hochschule für Musik und Theater i 
Hamburg, inden han vendte tilbage til 
sin hjemby Berlin, hvor han underviser på 
Hochschule für Musik ”Hanns Eisler”. 
Han spiller på en 1730 ”Tritton” 
Stradivarius, udlånt af Ms Kimiko Powers.

Kolja Blacher  VIOLIN



KONCERTBESÆTNING
VIOLIN I
Ian van Rensburg
Cristian Chivu Ivan
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Thea Clemson Andersen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Nadia Kornilova
Hayato Ishibashi

VIOLIN II
Sarah Foldager
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel
Peter Clemson Steensgaard, 
kontrakt
Leevi Nielsson, assistent
Sonja Lind, assistent

BRATSCH 
Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist 
Lise Pehrson
Ático Razera
Patrick Turland, kontrakt

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

KONTRABAS 
David McIlfatrick
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen
Marike Grüttner, assistent
      
FLØJTE 
Lena Kildahl Larsen
Toril Vik
Judith Wehrle

OBO 
Malene Bjerg Poulsen
Linnea Westblom, kontrakt
Simona Sindrestean, assistent

KLARINET 
Vibeke Kærsgaard Lembcke
Kristian Flagstad
Leah Aksnes, kontrakt

FAGOT 
Eric Beselin
Anna Moe, assistant
Alexandru Ioan Chirica, assistent

HORN
Flemming Aksnes 
Jari Kamsula
Carsten Adrian
Klaus Gottlieb
Asbjørn Ibsen Bruun, assistent

TROMPET 
Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster

BASUN 
Marek Stolarczyk
Fabrice Godin

BASBASUN 
Jens Vind

TUBA 
Jonathan Borksand Hanke

PAUKER 
Ambjørn Bidstrup Lebech, 
kontrakt

SLAGTØJ 
Anders Lynghøj
Rune Schuster, kontrakt
Casper Facius, kontrakt
Thomas Hamilton, assistent

SYMF ºBU S I N
E S S

E T  U N I K T  PA R T N E R S K A B 
PÅ  T VÆ R S  A F  S YM F O N I, 
U D V I K L I N G  & E R H V E R V

SymfoBusiness er et kulturfremmende 
værdi partnerskab og et direktørnetværk 
— samt et berigende oplevelsestilbud for 
alle ansatte i de virksomheder, som sam-
arbejder med Aarhus Symfoniorkester.

Ved at tegne et årligt medlemskab og bli-
ve partner støtter man direkte orkestrets 
vision om at blive byens — og landsdelens 
— fjerde store internationale kulturinsti-
tution, i liga med Moesgaard, Den Gamle 
By og ARoS.

Som SymfoBusiness-partner er man der-
udover garanteret et skræddersyet kon-
certforløb med indlagte middage, rejse 

og foredrag, der tager medlemmerne helt 
ind i musikken — og bagom den.

Det er et forløb, der til fulde udnytter or-
kestrets professionelle kompetencer for 
sammenspil, organisering og inspiration 
— både som det kommer til udtryk i ar-
bejdet på scenen og i alt det, der foregår 
før publikum lytter med.

Interesserede virksomheder og ledere 
kan kontakte Administrations- og spon-
sorchef Thorkild Andreasen

thorand@aarhus.dk • 41 85 68 51

SYMFOBUSINESS PARTNERE 2020
SÆRLIGE GIVERE
• Salling Fondene
• Stibo-Fonden
• Per og Lise Aarsleffs Fond

PLATINPARTNERE
• Bjerres Bureau
• Danske Bank
• Kammeradvokaten /
  Advokatfirmaet Poul Schmith
• Kaufmann
• PwC
• Schouw & Co
• Vola



Vær med til at støtte

Aarhus Symfoniorkester
bliv medlem af

Aarhus Symfoniorkesters Venner

Husk at 
venneforeningen holder 
gratis optakt for alle før 

hver torsdagskoncert. 
Se programmet på 

www.asov.dk

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

Optaktsholder 12/3: 

Eva Paulin, bratschist

i Aarhus Symfoniorkester

 » A. Enggaard A/S
 » Advokaterne i Jyllandsgården A/S
 » Alice Madsen
 » Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S
 » AVK Holding
 » Barslund A/S
 » Bech-Bruun
 » Bendt Almvig, arkitekt maa.
 » BoostPLM
 » BRANDT Revision & Rådgivning
 » BRANDT Revision & Rådgivning,
 »     personaleforeningen
 » CHD Holding A/S
 » Comwell Aarhus
 » Damstahl a/s
 » Dansk Erhvervsprojekt A/S
 » Dansk Musiker Forbund
 » Danske Andelskassers Bank
 » Ebbe Juul Holding ApS
 » Ennova A/S
 » Fa. Benny Rasmussen
 » FO-Aarhus
 » Gorrissen Federspiel
 » Gurli og Knud Pedersens Fond
 » Holst, Advokater
 » INTERLEX Advokater
 » Juhl-Sørensen Pianohandel
 » Jyske Bank
 » Keld T. Lauritsen Holding APS
 » Kjeld Sachmann
 » Kosan Gas A/S

 » La Scala, Danas Plads
 » Linco Holding A/S
 » MEGAGROUP Holding Aps
 » Middelfart Sparekasse
 » Niras
 » Nordea
 » Nykredit
 » PDS Holding A/S
 » Per Aarsleff Holding A/S
 » Pressalit A/S
 » PricewaterhouseCoopers
 » Schouw & Co A/S
 » Stantræk A/S
 » Steffen Ebdrup Invest aps
 » Stibo A/S
 » Stibo Ejendomme A/S
 » Stibo-Fonden
 » Stibo Holding A/S
 » Stormagasin Salling
 » Støtteforeningen FHH
 » SYDBANK
 » Todbjerg Busser A/S
 » torbenbrandi – projektudvikling
 » Vilhelm Kiers Fond
 » Wollebi Holding Aps
 » AAKJAER Landinspektører
 » Aarhus Oliefabriks Fond
 » Aarhus Stiftstidendes Fond
 » Aarhus Symfoniorkesters Venner
 » Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Symfoniorkesters Fond består af individuelle 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

Søndag den26. november2017
www.jp.dk

***
Kr. 43,00
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5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

80000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

90000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

01000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

11000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

21000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

31000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

41000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

51000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

61000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

71000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

81000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

91000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

02000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

12000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

22000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

32000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

42000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

52000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

62000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

72000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

82000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

92000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

03000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

13000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

23000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

33000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

43000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

53000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

63000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

73000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

83000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

93000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

04000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

14000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

24000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

34000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

44000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

54000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

64000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

74000
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Japansk elegance under juletræet
 
Håndlavet, unikt og vifteformet 
smykke i Binchotan-kul*
Vedhæng 599 kr. Øreringe 499 kr.

 

museumsbutikken.dk 

Japansk elegance 

*Trækul fra   japansk  egetræ

Volden 7     8OOO Aarhus C 

Eksklusive briller  -  valgt med omhu

Eksklusive briller  -  valgt med omhu

Højskolekurser 2018
Søg kurser og bestil de nye kataloger påwww.hojskolerne.dk  eller tlf. 33 36 40 40   

2018
Korte kurser1-7 uger

Nogle uger husker man bedre end andre

Højskolekurser 

Nogle uger husker man bedre end andre

Musikhistorien på skoleskemaet

KULTURWEEKEND, side 18-19

DJ-duoen Den Sorte Skole modtog i

aftes Kronprinsparrets Kulturpris for

deres spejling af musikhistorien i
nye numre.

Med podcastformatettræder radioen igen i forgrunden eftermange år i skyggen,og bevægelsen skerofte uden om de traditionelle kanaler.
KULTURWEEKEND, side 12-15

Miss Sunshine tilbage på toppen
SPORT, side 28-29

For første gang i seks år er Caroline
Wozniacki igen nomineret 

til Årets Sportsnavn.

Udlændingeminister Inger
Støjbergs (V) højt profilerede
Udrejsecenter Kærshoved-
gård i Midtjylland til afviste
asylsøgere og kriminelle med

udvisningsdomme skaber
utryghed i lokalområdet.

Flere butikker melder om
store problemer med butiks-
tyveri. Fakta i Bording har
øget kameraovervågningen
og installeret en overfalds-
alarm efter en episode, hvor
en medarbejder blev slået
med en knytnæve i ansigtet
af en af centrets beboere.

Arriva, der betjener tog-
strækningen til Bording, har
netop kontaktet politiet, for-
di mange af udlændingene
fra centret kører uden billet

og i nogle tilfælde maser sig
ind i toget, selv om togperso-
nalet forsøger at holde dem
ude. Det er utrygt for både
andre passagerer og konduk-
tører, lyder det fra Arriva.

På et borgermøde for nylig
har flere lokale beboere des-
uden givet udtryk for, at til-
stedeværelsen af de knap 200
udlændinge, der ofte færdes i
grupper, generelt har øget
utrygheden. Nogle forældre
er begyndt at hente og bringe
deres børn fra f.eks. togsta-
tionen.

Ifølge Michala Bendixen,
formand for foreningen
Refugees Welcome, er pro-
blemerne forudsigelige, fordi
regeringen presser og stresser
udlændingene, bl.a. ved at
sætte dem på en cafeteria-
ordning uden lommepenge
og mulighed for at arbejde. 

»Det er en rimelig logisk
konsekvens, når man ikke
giver folk nogen penge over-
hovedet og isolerer dem fuld-
stændigt, langt væk fra deres
netværk. Så tvinger man dem
nærmest til at stjæle eller

køre uden billet,« siger
Michala Bendixen, der til-
føjer, at udlændingene f.eks.
har behov for at købe tele-
fonkort og cigaretter.Udlændinge- og integra-

tionsminister Inger Støjberg
afviser, at regeringen skubber
udlændingene ud i krimina-
litet. Det er ikke meningen,
at de skal have hjælp til at
pleje netværk i Danmark,
men at de skal rejse hjem,
fastslår hun:»De har tag over hovedet og

får mad. Det er, hvad de har

krav på, ikke et hak mere.«
Ledelsen i Midt- og Vest-

jyllands Politi holder i næste
uge et møde med lokalpoli-
tiet om, hvad man kan gøre
for at imødegå utrygheden.

Beboere fra omstridt udrejsecenter

skaber utryghed i lokalområdetMARTIN JOHANSENmartin.johansen@jp.dk

Fakta i Bording har installeret en overfalds-alarm, Arriva beder poli-
tiet om hjælp, og foræl-dre tager forholdsregler.

Bording i 2017: Overfalds-
alarmer, gratister og tyverierINDBLIK, side 4-6

God fornøjelse!

Bare koncentrer dig om musikken
 
Bagefter skal vi nok opdatere dig med  
de vigtigste nyheder



“Hans musik kommer direkte fra 
hjertet og er lige så inderlig som var 
den skrevet med hans eget blod.”

Nogle af de mest lyttevenlige, med-
rivende og gennemgående mageløse 
værker, der nogensinde er skrevet. Det 
er, hvad Tjajkovskij har givet os. Det 
er også uhyre afvekslende musik – fra 
skildringen af bedårende tøjdyr og 
dansende småkager i Nøddeknækkeren 
over de legendariske solokoncerter til de 
tre sidste symfoniers brusende orkester-
klange. Med andre ord er det værker, 
som man ikke kan få nok af – og derfor 
har vi hele fire koncerter på programmet 
i løbet af Tjajkovskijfestivalens to uger.

Festivalen giver først og fremmest 
mulighed for at opleve kronen på 
Tjajkovskijs livsværk: De tre sidste sym-
fonier – 4, 5 og 6. Her står man ansigt 

til ansigt med bjergtagende temaer, den 
kompromisløse russiske folkesjæl og 
en martret komponist. Meget apropos 
havde den sidste symfoni premiere 
kun få dage inden Tjajkovskijs død.

Chefdirigent Marc Soustrot er den 
fødte rejseleder på de vilde stier gennem 
Tjajkovskijs romantiske univers. Hans 
naturlige og indfølte ekspertise suppleres 
af to unge solister, som med stor succes 
har gæstet Aarhus Symfoniorkester 
tidligere. Alexander Sitkovetsky 
spiller for i Tjajkovskijs violinkoncert, 
mens Zlata Chochieva behersker 
tangenterne i den 1. klaverkoncert.

Desuden vil man kunne høre musik 
fra Nøddeknækkeren – rigtig mange 
menneskers første møde med den 
klassiske musik – og endelig kan man 
opleve en kammermusikkoncert med 

nogle af Tjajkovskijs værker for soloklaver 
og klavertrio. Her er det Aarhus 
Symfoniorkesters koncertmester Ian 
van Rensburg på violin og orkestrets 
solocellist Eugene Hye-Knudsen, der 

sammen med solisten og pianisten 
Zlata Chochieva stævner ud.

Vi glæder os til at invitere dig indenfor 
i Tjajkovskijs sjælfulde verden.

12.-13. marts, kl. 19.30
Hvad hjertet er fuldt af
Orkestrets to uger lange Tjajkovskijfestival indledes med slavisk 
folkesjæl og solisteri af en anden verden: den lidenskabelige 
Symfoni nr. 6 og bragende virtuose Violinkoncert. 

18. marts, kl. 19.30
Pragtfuldt postyr
Solist og orkester duetterer – og duellerer – frygtløst på randen af det umuliges 
kunst i Klaverkoncert nr. 1, inden musikken tager springet og lader følelserne få frit 
spil i Tjajkovskijs Symfoni nr. 5. 

21. marts, kl. 15.00
Eventyr og hjerteblod
Et fantastisk og fantasifuldt møde med den klassiske musiks mest bedårende værk 
– suiten fra Nøddeknækkeren – før man gribes i kraven og rives med af Tjajkovskijs 
ildevarslende Symfoni nr. 4. 

22. marts, kl. 15.00
Derfra min verden går
Melankolsk, malerisk og mytisk. Steinway-tangenterne synger om hjemlandets 
skønhed og bittersøde minder. Oplev pianist Zlata Chochieva, koncertmester 
og førsteviolinist Ian van Rensburg og solocellist Eugene Hye-Knudsen 
spille Tjajkovskijs Klavertrio, Dumka samt uddrag fra Aarstiderne.

Tjajkovskijfestival

Festivalprogram



Billetsalg: tlf. 8940 4040 · Musikhusetaarhus.dk
Restaurantbestilling: johanr.dk · tlf. 2230 0092

O P E R A

Così fan tutte   
Den Kongelige Opera 
25. MAR · STORE SAL
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