Madsen, Mendelssohn & Beethoven

Hjertets juveler
1. oktober 2020 kl. 19.30
Musikhuset Aarhus

2. oktober 2020 kl. 19.30
Viborg Katedralskole

Hjertets juveler

PROGRAM

af Christina Blangstrup Dahl

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Ruy Blas-ouverture (1839)

7 min.

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Violinkoncert i e-mol (1844)
1
2
3

30 min.

Allegro molto appassionato
Andante
Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

25 min.

PAU S E

Allan Gravgaard Madsen (1984-)

Ouvert’ (2019)

7 min.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symfoni nr. 7 (1812)
1
2
3
4

40 min.

Poco sostenuto – Vivace
Allegretto
Presto – Assai meno presto
Allegro con brio

Varighed i alt ca. 110 min.

DIRIGENT

Jes Vang

Mendelssohns violinkoncert hører til
de mest elskede violinkoncerter og
bliver kaldt for ”Hjertets juvel”. Med
god grund; den funkler af inderlighed
og varme. Vi har lagt juvelen i hænderne på en af Danmarks bedste unge
violinister, Alva Holm. Hun vandt Den
danske strygerkonkurrence i 2018,
hvor hun ikke bare fik førsteprisen,
men også Aarhus Symfoniorkesters
pris. Derfor har vi glædet os meget til
at spille sammen med hende igen.
Koncerten byder også på en
chance for at høre musik fra Aarhus
Symfoniorkesters huskomponist,
Allan Gravgaard Madsen – og endelig
fortsætter fejringen af Beethovens
fødselsdag lidt endnu med hans
vidunderlige syvende symfoni, der
stråler af livsbekræftende spilleglæde.

Mendelssohn
Ruy Blas-ouverture, op. 95

MEDVIRKENDE

Marc Soustrot

Trygge toner med et strejf af nyt: Til
denne koncert præsenterer vi de bedste
klassikere og de nyeste talenter.

Alva Holm
VIOLIN

G R A F I K & L AY O U T
Johan Thomas Lundbye: Aften ved Arresø (1837) [udsnit]

Nogle gange bliver værker til ud fra en
iboende nødvendighed efter at udfolde
en indre kunstnerisk trang. Andre gange
er drivkraften ”Jeg skal vise dem, skal
jeg” – og det kan faktisk, som tilfældet
Ruy Blas viser, være særdeles effektivt.
Mendelssohn var blevet bedt om at skrive en ouverture og en sang til skuespillet

Ruy Blas. Eftersom det gik til et godt
formål, lod Mendelssohn sig beredvilligt
overtale. Desværre var skuespillet af
Victor Hugo efter hans mening aldeles
rædselsfuldt, og han endte med kun at
skrive sangen. En uge før premieren takkede arrangøren ham taknemmeligt for
sangen og undskyldte, at Mendelssohn
ikke havde fået mere tid til ouverturen
– de vidste godt, sagde de, at et værk
af den slags krævede tid at skrive.
Dén formulering nagede den ærekære komponist. Faktisk så meget,
at han samme aften satte sig til at
skrive. Tre dage senere forelå der en
ouverture, og yderligere tre dage
senere øvede orkestret musikken, før
der var premiere om aftenen. ”Jeg har
aldrig haft det så sjovt med at skrive
noget,” sagde Mendelssohn bagefter.
Som man måske kan gætte ud fra den
korte tilblivelsestid, er ouverturen ganske
konventionel. Efter de dramatiske
åbningsakkorder i blæserne følger et
hovedtema og et sidetema, der bliver
udviklet og vender tilbage, og stykket
slutter med en coda. Ouverturen
blev en omgående succes, og selvom
andre ouverturer af Mendelssohn er
mere populære i dag, er det stadig
et stykke fyldt med fejende musik
og brillant orkesterbehandling. Og
alt sammen, fordi Mendelssohn
følte sig ramt på stoltheden.

Mendelssohn
Violinkoncert i e-mol, op. 64

Mendelssohns violinkoncert er et værk
skrevet af en moden kunstner; faktisk
er det hans sidste større orkesterværk.
Det er også et gennemtænkt værk;
Mendelssohn fik ideen til at skrive det
i 1838, men var først færdig med det
syv år senere. ”Jeg ville gerne skrive
en violinkoncert til dig,” skrev han til
Ferdinand David, der senere kom til
at uropføre koncerten. ”Der er en
koncert i e-mol, der bliver ved med
at løbe rundt i hovedet på mig, og
begyndelsen vil ikke give mig fred.”
Selvom formen er konventionel (to
hurtige satser med en langsom sats
indimellem), så skrev Mendelssohn
også flere ting, der ikke var set før.
Eksempelvis sætter violinen ind næsten
med det samme (uden den traditionelle
orkesterindledning), og der er ingen
pause mellem værkets tre satser.
Koncerten her er en af de helt
store – og det giver næsten sig selv
hvorfor. Solostemmen er udtryksfuld
og følelsesfuld, og orkesterstederne er
romantisk musik, når den er allerbedst.
Som mange af de bedste violinkoncerter
er den skrevet i tæt samarbejde med en
violinvirtuos, i dette tilfælde som nævnt
Ferdinand David. Han var Mendelssohns
barndomsven og koncertmester i
Leipzigs Gewandhausorchester, som
Mendelssohn var chefdirigent for.
Det var dog ikke Mendelssohn
selv, men derimod den danske
komponist og dirigent Niels W.
Gade, der dirigerede uropførelsen.

I første sats kommer solisten ind med
det samme med det tema, som havde
hjemsøgt Mendelssohn siden de allerførste dage i 1838. Kadencen for soloviolin
midtvejs lyder improviseret, men den
er faktisk komponeret af Mendelssohn
selv. En enkelt tone i fagotten udgør
overledningen til anden sats; det var et
praktisk middel til at forhindre publikum
i at klappe mellem satserne, sådan
som man gjorde i koncertsale på dette
tidspunkt. Det var nemlig noget, som
Mendelssohn afskyede. Denne smukke
langsomme sats er lyrisk, med en mørkere og bjergtagende midterdel i mol.
Efter en kort overgang for soloviolin og
strygere er vi ovre i den vævre sidstesats,
hvis begyndelse bliver markeret af en
trompetfanfare. Satsen er fuld af de
muligheder for at brillere, som samtidens
violinvirtuoser satte så stor pris på –
men først og fremmest er det aldeles
fremragende (og meget underholdende)
musikmageri, både for solist og orkester.
Joseph Joachim, den tids største violinvirtuos og uvurderlig fødselshjælper for
mange af de store koncerter, indlemmede Mendelssohns violinkoncert blandt de
fire store tyske koncerter: ”Den største
og mest kompromisløse er Beethovens.
Brahms’ koncert er lige så seriøs som
Beethovens. Den mest overdådige,
den mest forførende, er skrevet af Max
Bruch. Men den mest indadvendte,
hjertets juvel, er Mendelssohns.”
Bonusinformation: I dag kalder vi
den næsten altid bare Mendelssohns
violinkoncert. Men rent faktisk har
Mendelssohn skrevet to violinkon-

certer; den første allerede, da han
var 12-14 år gammel. Så strengt
taget er dette violinkoncert nr. 2.

Madsen
Ouvert’
Allan Gravgaard Madsen er huskomponist i Aarhus Symfoniorkester, og Ouvert’
er hans første større værk skrevet til
orkestret, mens han er huskomponist.
Opmærksomme koncertgængere vil dog
allerede have set hans navn som arrangør
af musik til symfoniorkestrets julekoncert – og så er det såmænd også ham,
der har skabt musikken til videoen med
Tigeren Tutti, Aarhus Symfoniorkesters
aldeles nuttede maskot og symbol
for vores arbejde med børn.
Det betyder meget for Allan Gravgaard
Madsen at være blevet huskomponist
i netop Aarhus Symfoniorkester: ”Jeg
var elev på Viborg Katedralskole, da
jeg hørte et symfoniorkester ’live’
for første gang. En oplevelse der
ændrede mit liv. Orkestret dengang
var Aarhus Symfoniorkester og lige
netop det orkester har siden haft en
særlig betydning for mig. Det er derfor
næsten uvirkeligt, at jeg takket være
en komponistaftale støttet af Statens
Kunstfond har fået mulighed for at
arbejde indgående med det orkester,
som jeg kender så godt. Et orkester,
som helt uforfærdet og eventyrlystent
stiller sig selv til rådighed for mig over de
næste par år, så jeg får mulighed for at
udforske de store symfoniske formater.
Ouvert’ er første værk af i alt fire
værker, som jeg skal skrive. De

andre tre er en concerto grosso for
strygekvartet og orkester, værket
SYMFONI og et værk for video og
orkester med arbejdstitlen AWAY.”
Faktisk hed værket først ”Ouverture”,
fortæller komponisten. ”Men så blev
det så kort, at jeg besluttede mig
for at kalde det for Ouvert’ i stedet,”
fortæller Allan Gravgaard Madsen.
Vi fortsætter med at lade komponisten selv fortælle om sit værk:
”Ordet ”ouverture” betyder åbning
eller indledning. Mit værk Ouvert’ er
en indledning til en åbning. Værket
begynder helt konkret ved, at musikerne
åbner noderne. Dette sker i et koreograferet forløb på tværs af orkestret, der
først fremstår som én sammenspillet
organisme, men senere deles op i
individuelle instrumentgrupper.
Blæserne er de første til at tage
instrumenterne i hænderne, men deres
musikalske materiale er begrænset til
deres grundelement: Luft. I rytmiske
forløb må blæserne kun puste luft
gennem de ”åbne” instrumenter uden
at trykke instrumenternes klapper
ned. På den måde kan der anes et
skelet af en ouverture uden toner.
Inde bag dette luftvirvar høres værkets
første normale tone: A. Tonen A
kendes af mange som ”kammertonen”
- den tone som orkestret stemmer
efter i åbningsritualet før koncertstart.
Langsomt, men sikkert, spredes tonen
ud i orkestret. Først i bratschgruppens
åbne A-streng videre til samme i anden-

violingruppen. Senere udvikler det sig
til en knipset udgave på cellogruppens
A-streng og kontrabassens ditto.
Orkestret forsøger at bryde fri fra den
ene tone og tvinger den op og ned en
oktav. Strygerne forsøger at kvæle
tonen ved at presse buen hårdt ned på
strengen. Tonen E bliver introduceret
som en slags forløsning, men den opmærksomme lytter vil vide, at tonerne
A og E både kan spilles på de løse
strenge på en violin, men at disse to
toner også danner et såkaldt ”åbent”
interval. Helt præcist en ”tom” kvint.
Strygerne forsøger at tvinge
andre toner ud af de to åbne strenge,
men i skyggen af denne tomme
kvints strøgne tonevrimmel er det
slagtøj og træblæserne, der rækker
hånden ud mod fortiden og spiller
et forvrænget Mozart-citat.”
Værket er for øvrigt ganske kort,
og det er der en god grund til:
”Jeg foretrækker, at værker er
korte, så publikum ønsker sig
mere – i stedet for, at er for lange
og at publikum bliver tabt!”

Beethoven
Symfoni nr. 7, op. 92
Beethovens 7. symfoni er en af de
”store” symfonier – af flere grunde.
Den er temmelig mageløs i sig selv (det
vender vi tilbage til), men den viser
også, at den klassiske musik for alvor er
ved at forandre sig på dette tidspunkt

– og det er i høj grad Beethovens
fortjeneste. Skulle man nogensinde
få lyst til at spille Beethovens 1. og
9. symfoni lige efter hinanden, så
vil man opleve at starte i den nette,
dannede wienerklassik à la Mozart og
ende i den voldsomme, medrivende
romantik. Så stor er udviklingen i
denne ene komponists værk – og han
trækker hele musikhistorien med sig.
”Beethovens musik er ikke kun vigtig
for publikum, men også for orkestret,”
fortæller chefdirigent Marc Soustrot.
”Det er den, fordi hans musik har
alting. Han var en komponist, som
afsluttede den wienerklassiske periode
og åbnede den romantiske periode.
Hans sene symfonier har en dyb,
varm klang med masser af vibrato; det
er starten på Brahms og Schumann.
Og ethvert orkester skal kende
denne udvikling og være i stand til at
udtrykke den. Teknikken er ganske
enkelt meget forskellig, hvad enten
man spiller de tidlige eller de sene
symfonier. Når et orkester kan spille
Beethoven godt, kan de spille alting!”
Og det mener Marc Soustrot, at
Aarhus Symfoniorkester kan: ”Jeg
er meget tilfreds med niveauet i
orkestret. Musikerne er altid parate til
at arbejde, og det foregår i en meget
positiv atmosfære. Det er ikke en
selvfølge, men i dette symfoniorkester
er de altid ivrige efter at arbejde hårdt
og forbedre sig. Det kan nogle gange
være svært for mig at se det, fordi jeg
er så tæt på orkestret – men jeg synes,

at orkestret har udviklet sig i de seks år,
jeg har dirigeret dem. Klangen forbedrer
sig til stadighed, og de har en virkelig god
sans for de forskellige stilarter. Og som
altid er det noget, som vi lærer sammen.
Et orkesters udvikling sker altid i en
balance mellem dirigent og orkester.”
I den syvende symfoni demonstrerer
Beethoven overlegent og med fuldendt
afmålthed, hvor uendelig meget man kan
få ud af uendelig lidt. I hvert fald, hvis
man hedder Beethoven. ”Det er brillant
og virkningsfuld musik, som publikum
virkelig elsker,” siger Marc Soustrot om
musikken. ”Der er masser af dansant
musik i symfonien, men også kraft og
romantik i den langsomme sats – og
så er scherzoen jo meget virtuos.”
Det bliver allerede tydeligt i første sats,
der begynder med en fire minutter
lang indledning, der mest bevæger
sig omkring en enkelt tone. Det gør
overledningen til hovedtemaet også –
faktisk består den af hele 61 gentagelser
af tonen E. Og ja, hovedtemaet er også
meget enkelt, centreret omkring tre
toner. Alligevel er det noget af den mest
medrivende musik, man kan forestille sig.
Temaet er opløftende og optimistisk, og
satsen emmer af spilbarhed, musikalitet
og en smittende livsglæde, som giver lyst
til at nynne musikken længe efter at den
er slut (også selvom man så tager sig selv
i at gå rundt og nynne en enkelt tone…).
I anden sats viser Beethoven for alvor
sit musikalske mesterværk. Her er
musikken endnu enklere, det ene tema
centreret omkring en trinvis bevægelse,

som bliver suppleret af det billedsmukke
andet tema (første gang præsenteret
af celloerne). Satsen starter svagt, og
udvikler sig herefter i et langt crescendo,
som bygger spændingen op og op – indtil
den når klimaks, hvor de to temaer
forener sig. Man skulle ikke tro, at det
virkede, men det gør det i Beethovens
hænder. Derefter skaber klarinetter
afveksling, før vi vender tilbage til de
to hovedtemaer. Denne sats er for
øvrigt også brugt i filmens verden. Et
af de ypperste eksempler på, hvordan
film og musik mødes allerbedst er den
centrale scene i ”Kongens store tale”,
hvor musikken på fuldendt vis illustrerer
den nytiltrådte konges kamp med sin
egen (og nationens) måske vigtigste tale.
”Måske var Beethoven i virkeligheden
filmkomponist længe før filmen blev
opfundet!” foreslår Marc Soustrot.
Tredje sats er der til gengæld gang i helt
fra starten. Før Beethovens tid var tredje
sats en net lille dansesats, men i hans
hænder udvikler den sig efterhånden
til en scherzo. Ordet scherzo betyder
”en spøg”, og det muntre og legende
er tydeligt i denne sats. Satsen er også
dramatisk, og lige netop scherzoen er
faktisk en af de satser, som forandrer sig
mest på dette tidspunkt i musikhistorien
– fra klassikkens sjov og ballade frem
mod romantikkens blodige alvor; og det
sker ikke mindst i Beethovens hænder.
Sidste sats ligger endnu længere fra de
to første satsers enkelhed. Det synes de
fleste musikelskere godt om – men der
er undtagelser. Eksempelvis mente Sir
Thomas Beecham, at satsen lyder som

”en samling yakokser, der hopper rundt”.
Det har næppe været Beethovens
hensigt at illustrere tibetansk fauna, men
sandt er det, at her sker meget, og at
det kræver både smidige strygerfingre
og en koldblodig dirigent at komme
helskindet igennem satsen. Hører
man godt efter, er det imidlertid
(masser af) mening i galskaben, for
faktisk ligger der de samme enkle
temaer under de mange skalaer.
Beethoven dirigerede for øvrigt selv
uropførelsen af symfonien, og han levede
sig til fulde ind i værkets voldsomhed.

Louis Spohr fortæller: ”Han flåede
sine arme fra hinanden, da der kom et
sforzando… ved begyndelsen af et forte
sprang han i vejret.” Symfonien blev
en omgående succes – eksempelvis
måtte orkestret gentage anden sats
ved uropførelsen. I dag er det et af den
slags værker, som der er skrevet rigtig
meget om; til gengæld behøver man ikke
læse et eneste ord for at forstå, hvor
godt et værk, det er. Så umiddelbar er
musikken og dens utæmmelige vitalitet.
Rigtig god koncert.

Beethovens 7. symfoni
– en dansens apoteose
Beethovens fremhævelse af rytmiske elementer i den
syvende symfoni er så fundamental, at det fik Richard
Wagner til at kalde symfonien for ”dansens apoteose”.
Læs Peer Kjær Andersens gennemgang af
Beethovens dansende storværk på vores
hjemmeside under “Baggrundshistorier”.

WWW.AARHUSSYMFONI.DK

Biografi af Hjarne Fessel

Marc Soustrot

Biografi af Christina B. Dahl

DIRIGENT

Marc Soustrot er født i Lyon og tog eksamen i basun og klaver på konservatoriet
i Lyon i 1969, hvorefter han begyndte
at studere direktion på konservatoriet i
Paris.

og Japan, og i de senere år har han hyppigt dirigeret i Norden, herunder DR
SymfoniOrkestret.

Han har været Aarhus Symfoni-orkesters
chefdirigent siden 2015 og forlængede i
2018 sin aftale med orkesteret i yderligere tre år.

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.

Soustrot har et meget stort og bredt
repertoire, og han regnes for specialist
inden for den franske musik. Han har
dirigeret en lang række orkestre i Europa

Marc Soustrot har indspillet adskillige
CD’er med overvejende fransk musik. I
2008 blev han udnævnt til Chevalier de
la Légion d’Honneur.

Alva Holm

VIOLIN

Det kan godt være, at Alva Holm er ung
– hun er født i år 2000 – men hun har
allerede vundet en lang række priser.
Ud over førsteprisen i Den Danske
Strygerkonkurrence (som jo er grunden til, at hun står på scenen til denne
koncert), har hun vundet talentprisen i
Jacob Gade violinkonkurrence i 2013,
fået Talentprisen i Øresunds Solist i
2015, guldmedalje i Berlingskes Klassiske
Musikkonkurrence i 2015, vundet Josef

Micka International Violin Competition
i Prag i 2016 samt Polstjärnepriset i
Göteborg i 2017, og i 2018 blev hun
en af fem vindere af Young Soloists
Competition, hvilket gav hende en solooptræden med Bergen Filharmoniske
Orkester i Grieghallen, hvor hun spillede
Brahms’ violinkoncert.
Alva studerer på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium hos Alexandre
Zapolski.

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
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Nefelina Musaelyan
BRATSCH

Luminita Marin
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Lise Pehrson
Ático Razera
Patrick Rutland, kontrakt

Robert Karlsson, assistent
Lander Molinos, assistent
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Justin Sun
Eric Beselin

CELLO

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

Flemming Aksnes /
Jari Kamsula
Carsten Adrian
Klaus Gottlieb
Susanne Skov, kontrakt

KONTRABAS

TROMPET

David McIlfatrick
Erik B. Higgins
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen
FLØJTE

Lena Kildahl Larsen
Toril Vik
Judith Wehrle
OBO

Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Veronica Isabelle Ulrikkeholm,
kontrakt

HORN

Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster
BASUN

Fabrice Godin
Tobias Larsen, kontrakt
BASBASUN

Jens Vind
PAUKER

Jonathan Jakshøj, kontrakt
SLAGTØJ

Anders Lynghøj
Rune Schuster, kontrakt

SymfoBusiness er et kulturfremmende
værdipartnerskab og et direktørnetværk
— samt et berigende oplevelsestilbud for
alle ansatte i de virksomheder, som samarbejder med Aarhus Symfoniorkester.
Ved at tegne et årligt medlemskab og blive partner støtter man direkte orkestrets
vision om at blive byens — og landsdelens
— fjerde store internationale kulturinstitution, i liga med Moesgaard, Den Gamle
By og ARoS.
Som SymfoBusiness-partner er man derudover garanteret et skræddersyet koncertforløb med indlagte middage, rejse
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PÅ T VÆ R S A F S Y M F O N I ,
UDVIKLING & ERHVERV

og foredrag, der tager medlemmerne helt
ind i musikken — og bagom den.
Det er et forløb, der til fulde udnytter orkestrets professionelle kompetencer for
sammenspil, organisering og inspiration
— både som det kommer til udtryk i arbejdet på scenen og i alt det, der foregår
før publikum lytter med.
Interesserede virksomheder og ledere
kan kontakte Administrations- og sponsorchef Thorkild Andreasen
thorand@aarhus.dk • 41 85 68 51

KLARINET

Mathias Kjøller
Vibeke Kærsgaard Lembcke
Kristian Flagstad

SYMFOBUSINESS PARTNERE 2020
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Salling Fondene
Stibo-Fonden
Per og Lise Aarsleffs Fond
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Bjerres Bureau
Danske Bank
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•

Kammeradvokaten /
Advokatfirmaet Poul Schmith
Kaufmann
Kvadrat
PwC
Schouw & Co
Vola

Vær med til at støtte

Aarhus Symfoniorkester

bliv medlem af
Aarhus Symfoniorkesters Venner

Bliv fadder

Husk at
venneforeningen holder
gratis optakt for alle før
hver torsdagskoncert.

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

» 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
» 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
» Linco Holding A/S

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Se programmet på
www.asov.dk

MEGAGROUP Holding Aps
Middelfart Sparekasse
Niras
Nordea
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
Aarhus Oliefabriks Fond
Aarhus Stiftstidendes Fond
Aarhus Symfoniorkesters Venner
Aarhus Universitets Forskningsfond
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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

SØND

God fornøjelse!
Me
atet
der rad
i
o
e
n
i forgru
nden e igen
ftermed
mopdatere
Bagefter skal vi nok
dig
ange år
i skygg
og bev
en,
de vigtigste nyheder
ægelse
n
ofte ud
en om sker
de
traditio
nelle
kanaler
.
d musikken
podcas
Bare koncentrer digtrom
tform
æ

Musik

K

AG

S
2
2
w

***
Kr. 4

M
til

For
Woz
til År

SPORT
,s

D A N S

Nøddeknækkeren
Den Kongelige Ballet og Aarhus Symfoniorkester
29. - 30. DEC · STORE SAL

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

