Kære gymnasier, højskoler, efterskoler og andre uddannelsesinstitutioner
Jeg overtager Mette Storgård Jensens ansvarsområder det næste års tid, da Mette har fået nyt job
udenfor Aarhus Symfoniorkester. Jeg forventer ikke, at I kommer til at opleve den store forskel i
kommunikation eller planlægning, men tag endelig fat i mig eller Birgitte Birthin, hvis der opstår
spørgsmål eller der forekommer uklarhed.
I skal formentlig snart til at planlægge den kommende sæsons undervisning, så her kommer Aarhus
Symfoniorkesters tilbud til jer for sæsonen 2020/2021.
1. Åbne generalprøver
Der er i lighed med tidligere år mulighed for at komme ind til udvalgte generalprøver i løbet af
sæsonen. De mulige datoerne, samt hvad der spilles, kommer her:
•

Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 10:00 – 13:00
N. Rota: La dolce vita – suite
N. Rota: Cellokoncert nr. 2
H. Berlioz: Symphonic fantastique

•

Torsdag den 12. november 2020 kl. 10:00 – 13:00
L.v. Beethoven: Violinkoncert
D. Sjostakovitj: Symfoni nr. 11 ’Året 1905’

•

Torsdag den 10. december 2020 kl. 10:00 – 13:00
L.v Beethoven: Symfoni nr. 1
M. Bruch: Violinkoncert nr. 1
H. Kraggerud: Postludium nr. 18 ’Allegretto Grazioso Dolorosa’
L.v. Beethoven: Symfoni nr. 5 ’Skæbnesymfonien’

•

Torsdag den 25. februar 2021 kl. 10:00 – 13:00
M. Ravel: Pavane pour une infante défunte
M. Bruch: Kol Nidrei
F. Say: Cellokoncert ’Never give up’
N. Rimskij-Korsakov: Scheherazade

•

Torsdag den 4. marts 2021 kl. 10:00 – 13:00
B. Sørensen: Evening Land
E. Elgar: Cellokoncert
M. Musorgskij: arr. M. Ravel, Udstillingsbilleder

•

Torsdag den 22. april 2021 kl. 10:00 – 13:00
C. Nielsen: Helios Ouverture
W.A. Mozart: Klaverkoncert nr. 21, ’Elvira Madigan’
T. Haglund: Symfoni

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 Birgitte Birthin, bb@aarhus.dk.
Her skal der oplyses 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. 40,- (inklusiv moms) pr. studerende – desuden 1 stk. fribillet pr. lærer
pr. hold

Vi har i år ikke udvalgt koncerterne på forhånd. Se i vores program eller på vores hjemmeside hvilken
koncert, der kan være interessant netop for jer.
Kontakt Birgitte Birthin, bb@aarhus.dk hvis I ønsker at et orkesterpilotforsøg.

3. Kom tæt på orkesteret
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 eleverne en helt
ekstraordinær mulighed for at følge arbejdet med musikken helt tæt på.
Vi forventer naturligvis, at eleverne respekterer musikernes behov for arbejdsro.
Kontakt Birgitte Birthin, bb@aarhus.dk, hvis I er interesserede, så ser vi, om vi kan finde en mulig
dag.

4. Symf. på gym.
Det nyeste skud på stammen hos Aarhus Symfoniorkester, er et tilbud til gymnasierne, hvor hele
orkestret tager på tur i Region Midtjylland og spiller for og med eleverne. Det vil fremadrettet indgå
som en fast del af vores tilbud til jer. Vi kan nå 6 gymnasier pr. sæson og jeg kontakter jer på den
anden side af sommerferien og forhører mig om mulighederne hos jer. Hvis, der er et stort ønske om
at komme til, så kontakt Gitte Bach, bagit@aarhus.dk.
Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte mig.
Bedste hilsner
Gitte Bach
Eventkoordinator
Aarhus Symfoniorkester
Musikhuset Aarhus
Skovgaardsgade 2C
8000 Aarhus C
Tlf. 41890979
E-mail: bagit@aarhus.dk

