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H VA D E R S Y M F O B U S I N E S S ?
SymfoBusiness er et kulturfremmende værdi
partnerskab og et direktørnetværk — samt et
berigende oplevelsestilbud for alle ansatte i de
virksomheder, som samarbejder med Aarhus
Symfoniorkester.

Som SymfoBusiness-partner er man derudover
garanteret et skræddersyet koncertforløb med
indlagte middage, rejse og eventuelt optræden i
virksomheden, der tager medlemmerne helt ind i
musikken — og bagom den.

Ved at tegne et årligt medlemskab og blive 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 koncertformer.

Det er et forløb, der til fulde udnytter orkestrets
professionelle kompetencer for sammenspil, orga
nisering og inspiration — både som det kommer til
udtryk i arbejdet på scenen og i alt det, der foregår
før publikum lytter med.

U D V I K L I N G O G VÆ K S T — PA R T N E R S K A B E T S F O R D E L E
Musik kan noget særligt. Det skaber et umiddelbart
oplevelsesrum, der med direkte adgang til vores fø
lelser åbner for dybder, som ingen andre kunstarter
formår at røre i samme grad. Musik er en ventil og
en kilde til bevægelse og reflektion — klassisk musik
i særdeleshed.
For virksomhedslederen åbner SymfoBusiness ikke
blot en fabelagtig verden af musikalske favntag og
forunderlige tonearter, men er tillige en mulighed
for at indgå i et dynamisk erhvervsnetværk med
andre topchefer. Samtidig skaber SymfoBusiness
grobund for gavnende personale- og kundepleje
— og for at sætte et markant fingeraftryk på det
aarhusianske og midtjyske kulturliv.
For virksomhedernes ansatte er SymfoBusiness en
ny måde at knytte sig til arbejdspladsen på, hvor
musikerbesøg og kontorkoncerter — samt særlige

arrangementer for børnefamilier og personale
årskort til symfonien — ikke blot øger glæden i
personalegruppen, men også udvider horisonten
for den enkelte.
For Aarhus Symfoniorkester betyder et partner
skab med erhvervslivet muligheden for yderligere
at styrke det mere end 80-årige arbejde med at
tegne lyden af Aarhus og øge livsglæden og -dyb
den hos vores publikum. Øget selvfinansiering
giver frihed og råderum til at opfylde orkestrets
høje ambitioner om et fuldt besat symfoniorkester
i verdensklasse.
Med partnerskabet i SymfoBusiness sikrer vi fælles
udvikling og vækst; for kulturlivet, for erhvervslivet,
i orkestret, og hos det enkelte menneske. Sammen
skaber vi varig værdi. Sammen udgør vi hinandens
mest forrygende akkompagnement.

O M A A R H U S S Y M F O N I O R K E S T E R – V I S I O N 2 1 -2 5
Orkestret blev grundlagt i 1935 og topper årligt
besøgstallene for landsdelsorkesterne i Danmark
med over 90.000 publikummer. Til daglig har vi til
huse i Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus. Salen er
bygget specielt til Aarhus Symfoniorkester, og dens
prisvindende akustik er blevet kaldt ”Danmarks
bedste symfoniske koncertsal” (Politiken, 15. janu
ar 2017).
Aarhus Symfoniorkester består af 66 professionel
le kunstnere, der vier hver eneste dag til musikken

og deres fælles håndværk. I spidsen for dem står
musikchef Jesper Nordin, som bringer en moderne
forståelse for orkesterdrift og publikumsudvikling
ind i foretagendet. Hans vision for orkesteret
betyder konkret, at vi i perioden 2021-25 rykker
ved, hvad et symfoniorkester kan – og må. En
vision, der i løbet af denne årrække vil åbenbares
som én stor, omfattende fortælling, der musikalsk,
marketings- og kommunikationsmæssigt vil styrke
indlevelsen, identifikationen og i sidste ende investe
ringen i orkestret hos publikum.

På koncertfronten betyder det bl.a. introduktion af
nye koncertformer, der indeholder levende, inter
aktiv udveksling med publikum; fordybelse gennem
ekstra fortælle- og oplevelseslag før, under og efter
koncerten; tværkulturelle samarbejder; samt kon
certformer, der aktivt fremmer velvære og lindring
hos publikum med særlige behov.

dring, og det er tydeligt, at også vores publikum
efterspørger den store symfoniske musik og
koncerter, der kan mærkes. Her er det vigtigt at
understrege, at vi ikke bare betjener Aarhus by,
men også hele regionen og trekantsområdet. Folk
kommer fra hele oplandet for at overvære vores
koncerter.

Nyskabelserne i og omkring koncerterne bakkes
op af et orkester, der spiller på et tårnhøjt niveau
og nyder betragtelig international anerkendelse.
Således var Aarhus Symfoniorkester det første
danske orkester til at spille i den prestigefyldte
Elbphilharmonie i Hamborg. En udmærkelse vi
siden har gentaget.

Den rivende kunstneriske udvikling og de store
ambitioner kalder på en økonomisk vækst og støtte,
der trods sund egenindtjening ikke helt kan følge
trop. Udover at søsætte SymfoBusiness har vi i le
delsen derfor intensiveret vores arbejde med fonde
og sponsorer, hvilket bl.a. har medført ekstraordi
nær opbakning om orkestrets arbejde med milli
onstøtte fra Salling Fondene — samt millionstøtte
fra Nordea-Fonden og Det Obelske Familiefond til
Musikkens Børn – et storstilet projekt for nyfødte
og deres familier, som blev søsat 1. januar 2018 og
pt. har over 2.500 familier tilmeldt.

I perioden efter Aarhus 2017, Europæisk Kultur
hovedstad har orkestret gentagende gange vist,
hvad det kan præstere, når vi er på fuld symfonisk
størrelse. “Mere af det” lyder anmeldernes opfor

VORES ARBEJDE
Når vi ikke spiller vores ugentlige koncerter, deltager
vi i projekter med Musikhuset, Aarhus Musikskole,
Aarhus Festuge, SmukFest, Aarhus Kommune og
mange flere. Aarhus Symfoniorkester er den stør
ste samarbejdspartner for Den Jyske Opera — og
orkestret spiller, ud over DJOs turnéforestillinger,
altid særforestillinger i Aarhus.
Vi har naturligvis også et tæt samarbejde med Det
Jyske Musikkonservatorium omkring store orke
sterværker. Disse indgår i konservatoriets orkester
uddannelse og sikrer, at de studerende får erfaring
fra et professionelt symfoniorkester i bagagen fra
deres uddannelse. Ydermere er Aarhus vært for
en af landets mest succesfulde MGK uddannelser,
som sikrer fødekæden i det danske musikmiljø.
Endelig er det værd at nævne, at vi med vores
børn- og ungeindsats når 100% af alle kommunale
skolebørn i Aarhus kommune. Vi spiller gratis kon
certer for mere ned 10.000 elever i 1.-4. klasse
hvert år — og når man ikke finder os på skolerne,
giver vi gratis koncerter for ældre på lokalcentrene.
Det er også vores mål i Aarhus — og sammen med
vores allerede iværksatte handlingsplaner for bre
dere formidling, internationale samarbejder samt
målrettet udbredelse af den klassiske musik og

nykomponerede værker, sigter vi benhårdt på at nå
længere ud i byens rum og til alle folk i landsdelen,
uanset alder, køn, sociale tilhørsforhold eller etni
citet – og åbne deres øjne for musikken og deres
engagement i orkestret.
Med SymfoBusiness kan vi lægge endnu en vigtig
sten til vores fælles fundament, som i tæt parløb
med jer vil føre til mere musik, mere glæde — og
større oplevelser for alle.

Jesper Nordin
Musikchef

Thorkild Andreasen
Administrations- og
sponsorchef
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