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Hvide fugle på sort himmel
af Christina Blangstrup Dahl

Beethovens Violinkoncert er koncerten 
over dem alle: Så utrolig enkel, og så 
utrolig virkningsfuld. En verden af 
indtrængende, afdæmpet inderlighed. 
Det er musik, som bliver hos lytteren 
– og som aldrig helt forlader os. 

I den 10. symfoni giver Sjostakovitj os 
et gribende og insisterende indblik i 
menneskets livsvilkår under et brutalt 
og umenneskeligt sovjetstyre. Lige 
så grum, som musikken er, lige så 
hjertegribende er dens hemmelighed: 
Sjostakovitj skrev nemlig sin egen 
hemmelige kærlighed ind i symfonien. 

Beethoven 
Violinkoncert i D-dur, op. 61 
Sjældent har de velkendte ord om 
”enkelt, ikke let” været så aktuelle som 
i tilfældet Beethovens violinkoncert. 
Den lyder så let at spille – men rent 
faktisk er det en af de koncerter, som 
i allerhøjest grad kan få selv garvede 
solister til at ryste i bukserne. ”Tanken 
om første sides enkelhed skræmmer 
livet af mig, når jeg går på scenen,” 
sagde Isaac Stern om koncerten.

Den bliver også tit, af ikke helt 
gennemskuelige grunde, betragtet 
som den ”fineste” koncert af de store 
violinkoncerter. Måske fordi Joseph 
Joachim, en af de største violinvirtuoser 
nogensinde, kaldte den for den stør-

ste – eller fordi man i denne koncert 
kommer til at arbejde hårdere for 
musikken? Det er svært at sige. Sikkert 
er det, at musikken aldrig er virtuos 
for virtuositetens skyld; der er altid en 
musikalsk mening med det, når der er 
løbenoder eller andre udfordringer. 

Violinkoncertens succes var faktisk ikke 
givet på forhånd. Den fik ikke nogen 
kærlig modtagelse ved førsteopførelsen 
– muligvis fordi Beethoven var så sent 
ude, at solisten måtte spille dele af 
værket fra bladet (og ja, den tanke er 
nok til at få sveden til at bryde frem på 
de fleste violinisters pande). Det var 
først, da violinvirtuosen Joseph Joachim 
fik fingrene i den næsten 40 år senere, 
at den fik sin plads blandt de helt store 
koncerter (det var samme Joachim, 
som også sørgede for, at koncerterne af 
Brahms, Mendelssohn og Bruch kom 
frem i verden; violinsolister har meget at 
takke ham for). Som en bonusinformati-
on kan vi fortælle, at Joachim blot var 12 
år, da han første gang spillede koncerten.

Koncerten starter utraditionelt med fem 
dybe slag i paukerne, og denne figur med 
fire eller fem gentagne toner vender 
tilbage gennem hele værket. Herefter 
følger en orkesterindledning på tre hele 
minutter – og satsen var for øvrigt også 
den længste sats, der nogensinde var 
skrevet på dette tidspunkt. Tonalt set er 
værket imidlertid ikke spor grænseover-
skridende, og satsens to temaer er af en 
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ikke-eksistens, som Sjostakovitj havde 
gennemlevet i fem år op til Stalins død i 
1953 – og det præger den 10. symfoni. 

Den 10. symfoni er en monstrøs sym-
foni – både i indhold og omfang. Alene 
første sats er over tyve minutter lang, 
og vi kommer ud i musikalske og ikke 
mindst følelsesmæssige yderpunkter. 
På mange måder er første sats én lang 
opbygning. Satsen står i 3/4, men vi 
kunne ikke være længere fra valsens 
velordnede verden. Pulsen rykker sig 
ofte; her er ikke nogen fast grund. 

Satsen starter afdæmpet, og den 
dystre indledning giver plads til flere 
længselsfulde soloer i klarinet, fagot og 
fløjte, der vokser til et hjertegribende 
klimaks. Vi bliver dog ikke i den smukke 
stemning; der er ingen fuldbyrdelse her. 
I stedet vender klarinettemaet tilbage, 
men denne gang i fagotten, forstærket 
af den dybe kontrafagot, og det giver 
det før så smukke tema et grotesk og 
ildevarslende præg. Piccolofløjten leder 
an til endnu et klimaks, men denne gang 
som en forvrænget vrangversion af den 
drømmende sørgmodige klarinetsolo; 
dette er fortvivlelsen i ren form. Igen 
kommer temaet ikke nogen vegne; 
her er ingen letkøbt forløsning, men 
kun rendyrket frustration og afmagt. 

Klarinettemaet vender tilbage, men 
det kan ikke holde sin vemodige ro. I 
stedet bliver det rastløst, søgende, og 
rastløsheden smitter strygerne. Uroen 
fører dog ikke nogen steder hen, og de 
dybe strygere svinder hen i hviske-svage, 
afbrudte fraser. Mod slutningen af satsen 

er piccolofløjtens svage, monotone fraser 
de sidste tegn på, at selv orkestrets 
harmoniske klangverden er tabt; hverken 
forløsning eller udfrielse er mulig her. 

I sin selvbiografi fortæller Sjostakovitj, 
at anden sats er et portræt af Stalin. 
Musikforskere hælder mest mod at kalde 
denne fortolkning en bekvem efterra-
tionalisering, beregnet til at genoprette 
Sjostakovitjs haltende omdømme i 
Vesten. Personer i Sjostakovitjs om-
gangskreds hævdede imidlertid, at 
satsen virkelig er et kritisk portræt 
af Stalin. Og sandheden? Den er 
formodentlig ligegyldig – i hvert fald set 
i forhold til musikkens kvalitet. Måske 
er sandheden bare, at denne fortolkning 
giver mening – både for Sjostakovitj 
og for lytterne. Undertrykkeren 
behøver ikke at have et navn.  

Hvis satsen virkelig er et portræt af 
Stalin, så er den umådelig godt ramt 
i sin barbariske voldsomhed. Og hvis 
denne legende blot er et resultat af 
bagklogskabens klare lys, så er det 
stadig skræmmende at forestille sig, 
hvilken slags samfund, der kan udløse 
en mareridtsagtig march som denne.

Tredje sats er en nocturne – eller 
”Nachtmusik”, som Mahler kaldte 
det. Det er ikke tilfældigt, at vi 
nævner Mahler; han er afgjort en 
inspirationskilde for Sjostakovitj i denne 
sats. Sidetemaet minder meget om 
temaet fra Mahlers Lied von der Erde, 
og Sjostakovitj ”låner” dermed Mahlers 
vitalitet og optimisme. Eller rettere, 
han forsøger på det. Motivets tonalitet 

lyrisk renhed, der emmer af yesteryear 
og forgangne tider. Musikken er hele 
vejen igennem yndefuld og nænsom. 

Man ”må” jo generelt ikke klappe 
mellem satserne i et klassisk værk, 
men det har altså sjældent været 
sværere – og mere underligt – at lade 
være med det end efter den efter-
trykkelige slutning på første sats. 

Anden og tredje sats bliver spillet uden 
pause mellem satserne. Den langsomme 
andensats er en gruppe variationer over 
to temaer, statelig, intim og inderlig. 
Her er solisten i fokus med figurer i det 
høje register af æterisk skønhed. I sin 
enkelhed er satsen koncertens hvile-
punkt – en helle af ro og fredfyldthed. 

Sidste sats er energisk og livlig, og er 
faktisk en hybrid mellem en rondo og 
en sonatesatsform. Som i rondoen har 
vi et tilbagevendende tema, der så bliver 
kontrasteret af andre dele – det, som 
man beskriver som A-B-A-C-A-D etc., 
hvis man skal tale musiksprog. Som 
resten af koncerten er hver detalje 
nødvendig; her er ingen overflødig 
bravour eller overfladisk brillans; blot 
helt fundamental meningsfuldhed.

For øvrigt er koncerten et af de mange 
eksempler på, at musik og teknik ofte 
hænger sammen. På dette tidspunkt 
krævede musikken større kraft og 
projektion af instrumenterne, og violi-
nerne blev pillet fra hinanden, bygget 
om og forstærket, så de kunne modstå 
trækket fra de nye metalstrenge, der 
kunne spille de store sale og orkestre 

op. Så når vi i dag hører fantastiske 
Stradivariusser og andre gamle violiner, 
så lyder de faktisk anderledes – eller 
i hvert fald af mere – end da de blev 
skabt. Men det er en anden historie. 

Sjostakovitj 
Symfoni nr. 10, op. 93 
Egentlig bør programnoter om musik 
handle om musik. Men i tilfældet 
Sjostakovitj kommer samtidshistorien 
– og ikke mindst det politiske klima 
omkring værkets skabelsestidspunkt – 
altid til at spille en næsten lige så stor 
rolle som musikken selv. Ofte, fordi 
musikken er en (subtil eller ligefrem) 
kommentar til politikken og hverdagen 
i det Sovjetrusland, der på dette 
tidspunkt dårligt kan kaldes andet end 
et diktatur. Og den 10. symfoni peger 
da også – på det personlige såvel som 
det politiske plan – ud over sig selv. 

Så lad os se på historien: Sjostakovitj 
levede i Sovjetunionen. Den 10. symfoni 
er skrevet i 1953. Det er to fakta, som 
kan se trivielle ud ved første øjekast – 
men faktisk er de nøglen til symfonien. 
Sjostakovitjs liv var nemlig en mareridt-
sagtig linedans i et politisk klima, som 
var lige så grusomt, som det var ufor-
udsigeligt. Nære venner og familie blev 
forhørt, nogle af dem blev henrettet, og 
Sjostakovitj selv blev gennem to perioder 
undsagt af styret. Når det skete, blev 
en person fra den ene dag til den anden 
forvandlet til en levende død: I det pa-
ranoide stalinistiske samfund kunne det 
betyde døden at tale med eller blot se 
på en person i unåde. Det var en sådan 



er nemlig tvetydig, og det samme 
bliver håbet om forløsning dermed 
også. Samtidig forbliver motivet 
ubesvaret, og det muterer over i et 
næsten grotesk, folkemusikpræget 
tema – som om Sjostakovitj bevidst 
har gjort denne passage klodset og 
utilfredsstillende (ganske som Mahler 
ofte gør det). Satsen slutter ikke, men 
ebber nærmest ud: I stedet for en 
dialog virker de forskellige stemmer 
netop som menneskestemmer, 
som spagt, forknyt, forsøger at 
tale – uden nogensinde at blive hørt. 
Til sidst ebber også horntemaet ud.

I denne sats kan publikum for alvor 
gå på skattejagt. Det er nemlig et af 
de mange eksempler på Sjostakovitjs 
koder. Komponisten måtte ofte 
skrive mellem linjerne for at bevare 
livet i det sovjetiske diktatur og 
samtidig udtrykke sig kunstnerisk. I 
dette tilfælde er det imidlertid endnu 
mere fascinerende end sædvanligt, 
eftersom koden også er personlig. 
En advarsel: Der er brug for at holde 
på både hat OG briller samt sørge 
for, at tungen er lige i munden i de 
følgende afsnit. Diktaturer er nemlig 
ikke lette at holde for nar, og derfor 
skal man lede grundigt for at opdage 
dissidentens hemmeligheder. 

Satsen er bygget over to temaer: 
Det ene er sammensat af tonerne 
D-Es-C-H – Sjostakovitjs forbog-
staver på tysk (DSCH for Dmitri 
SCHostakowitsch). Sjostakovitj skrev 
flere gange sig selv ind i sin musik på 

denne måde – som om det var den 
eneste måde, han kunne manifestere 
sig selv i sin tilværelse som persona 
non grata. I denne sats høres temaet 
første gang i fløjter og oboer som 
en krads og næsten overdrevent 
kantet melodistump. Det andet 
tema kaldes for ”Elmira”-temaet 
efter tonerne E-A-E-D-A, som 
(med hjælp fra do-re-mi-systemet) 
kaldes for E-La-Mi-Re-A. Med 
andre ord: Elmira Nazirova, en af 
Sjostakovitjs studerende, som han 
var forelsket i. Vi hører det første 
gang i hornets solo, der lyder ensomt 
ud i den tavse sal, og sidenhen igen 
og igen gennem hele satsen.

Så langt, så godt med koderne. Men 
vi stopper ikke her. Sjostakovitj låner 
nemlig ikke kun fra Mahler i denne 
symfoni; han låner også fra Pusjkin, 
når han citerer sin egen musik. Det 
drejer sig om musik til et Pusjkin-digt 
med titlen “Hvad er der i mit navn 
for dig”. Digtet lyder således: 

Hvad er der i mit navn for dig? 
Det vil blot dø, som en bøl-
ges sørgmodige lyd
Når den på fjerne strande slår mod land 
En tyst nattens lyd i en skov.

Som et dødt spor ladt tilbage på 
dette hæftes falmede sider: 
Det svage mærke efter en 
ukendts gravskrift
på et uforståeligt sprog. 

Hvad er der da i det? For længst glemt
Udslettet af senere stormombrust passion 
efterlader det sig intet spor
af genkendelse i din sjæl.

Men sig det med et suk af smerte
På en dag med tyst fortrydelse
Og fortæl kulden: “Endnu 
er der ihukommelse!
Endnu et hjerte, hvori jeg bor.”

Taler komponisten her til sin Elmira? 
Eller taler han direkte til os, til 
lytteren, for at blive hørt, for igen at 
blive menneske i stedet for et udskud 
afskåret fra al menneskelig kontakt? En 
ting er sikker: Det er hjerteskærende 
at være vidne til, hvordan Sjostakovitj 
er nødt til at kommunikere i koder. 

Denne ”arkæologiske udgravning” 
af temaernes betydning er endnu et 
eksempel på, at historien bag musikken 
kan kaste et helt andet lys over et 
værk. Pludselig står brugen af de to 
bogstav-motiver helt anderledes klart; 
det er ”en tyst nattens lyd i en skov”: Et 
råb, som ingen hører fra ikke-personen 
Sjostakovitj. Koden er det eneste 
mulige sprog i et paranoidt samfund.  

Til slut i satsen vender Stalin-temaet 
tilbage i en af den slags grotesker, som 
Sjostakovitj mestrede som få andre 
komponister, og satsen ebber ud, idet 
den skarpe lille DSCH-temastump i 
violinen og piccolofløjten er en bitter 
kontrast til hornets ensomhed. De to 
mødes aldrig, ganske som Sjostakovitj 
aldrig fik sin kærlighed gengældt. 

Den lange indledning i sidste sats er 
domineret af blæserne, men det er svært 
at fange den grundlæggende rytme i 
satsen; både i melodien og i rytmen 
virker det, som om de enkelte soloer 
står helt alene på trods af deres forsøg 
på at kommunikere med hinanden. Set i 
det lys bliver den efterfølgende hurtige 
del snarere desperat og forceret end 
munter. DSCH-temaet gjalder ud igen 
og igen, men det står altid sært alene og 
bliver aldrig besvaret. Er det individets 
triumf over et sjælløst diktatur – eller 
beskrivelsen af den ultimative afmagt? 
Som altid med Sjostakovitj er det eneste, 
vi kan være sikre på, at vi ikke kan vide 
noget med sikkerhed. På nær én ting: 
Denne symfoni er ikke blot musik; den 
er i lige så høj grad den eneste mulige 
beskrivelse af en personlig tragedie. 

PS: Hvis I undrer jer over koncertens 
titel, så giver den rigtig god mening. Hvis 
vi altså havde spillet Sjostakovitjs 11. sym-
foni, som oprindeligt var på programmet. 
Men det må blive en anden god gang. 

I mellemtiden: Rigtig god fornø-
jelse med den 10. symfoni. 



Beethovens violinkoncert 
– den olympiske ro

  
“Det er ikke blot violinens klangfarve, som giver koncerten 

dens egenart. Den sjælelige grundstemning er en helt 
anden. Utallige mennesker har med taknemmelige 

følelser fornemmet den fredfyldte stilhed, den 
olympiske ro, som rummes i den første sats.”

Kom bagom citatet i Peer Kjær Andersens 
gennemgang af Beethovens publikumsfavorit på 
vores hjemmeside under “Baggrundshistorier”.

WWW.AARHUSSYMFONI.DK
Beethoven-collage baseret på maleri af Jules Bastien-Lepage: Joan of Arc (1879)



Biografier af Christina B. Dahl

Sergej Krylov blev født i en familie af 
musikere i Moskva i 1970 og begyndte at 
studere violin som femårig. Han har op-
trådt sammen med blandt andet London 
Philharmonic Orchestra, Det russiske 
nationalorkester, Filarmonica della Scala, 
Orchester Philharmonique de Radio 
France og Budapest Festival Orchestra 
sammen med dirigenter som Valerij 
Gergiev, Marin Alsop, Fabio Luisi, Vasily 
Petrenko og Yuri Temirkanov. 

Siden 2008 har han desuden været 
 musikchef for det litauiske kammer-
orkester, hvor han både optræder som 
solist og dirigent i et bredt repertoire, der 
spænder fra barok til nutidig musik. 

Han har udgivet indspilninger på Deutsche 
Grammophon, EMI og Melodiya.

Sergej Krylov  VIOLIN

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 koncert 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 assisterende 
dirigent for Paavo Järvi (chefdirigent for 
Orchestre de Paris) og i Boston Sym-
phony 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 
NHK Symphony Orchestra i Tokyo, 
Tonhalle Orchester Zürich, Orchestre 
National de France, Boston Sympho-
ny Orchestra, Leipzig Gewandhaus-
orchester, Bamberger Symphoniker og 
NDR Elbphilharmonie Orchester. 

Fra næste sæson er han udnævnt til chef-
dirigent i Stavanger Symfoniorkester.

Andris Poga  DIRIGENT



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
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska-Mruk
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Nefelina Musaelyan
Ida Spang-Hanssen, assistent

BRATSCH 
Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Lise Pehrson
Eva Paulin
Ático Razera
Mikkel Schreiber, kontrakt

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

KONTRABAS 
David McIlfatrick
Erik Brodin Higgins
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen
      
FLØJTE 
Lena Kildahl Larsen
Toril Vik Kjøller
Judith Wehrle

OBO 
Oliver Nordahl
Lisa Anna Gross
Gunhold Rebnord, assistent

KLARINET 
Mathias Vik Kjøller
Vibeke Kærsgaard Lembcke
Kristian Flagstad

FAGOT 
Justin Sun
Eric Beselin
Anna Moe, assistent

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

TROMPET 
Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Kasper Knudsen, assistent

BASUN 
Fabrice Godin
Tobias Larsen, kontrakt

BASBASUN 
Jens Vind

TUBA 
Jonathan Borksand Hanke

PAUKER 
Malte Vendelby, kontrakt

SLAGTØJ 
Nikolai Petersen, kontrakt
Rune Schuster, kontrakt
Christian Back Kirkegaard, 
assistent
Eppu Hietalahti, 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, der byder på radikale nye måder 
at præsentere klassisk musik på, fortælle 
orkestrets historie, og inddrage publikum 
i interaktive og medrivende koncertfor-
mer.

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

eventuelt optræden i virksomheden, 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
• Kvadrat
• 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 3. december: 

Palle Kjeldgaard, tidl. musikchef 

for 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
 » 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

 » 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

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

DANMARKS INTERNATIONALE AVIS
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SØNDAG

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

Særlig privat giver: 
Keld Heine Mortensen



Billetsalg: tlf. 8940 4040 · Musikhusetaarhus.dk

Restaurantbestilling: johanr.dk · tlf. 2230 0092

K L A S S I S K

Cecilia Bartoli    
Les Musiciens du Prince-Monaco 

16. JUN · SYMFONISK SAL
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