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Vidste du at?
» Aarhus Symfoniorkester har eksisteret siden 1935.
» Vi bor i Musikhuset Aarhus, hvor vi har vores eget
spillested, Symfonisk Sal, der har plads til knap 1.200
koncertgængere. Salen er bygget specielt til os, og dens
prisvindende akustik er blevet kaldt “Danmarks bedste
symfoniske koncertsal.”*
» Vi spiller koncerter stort set hver uge med nyt program,
flere af dem med gratis adgang.
» Når vi ikke spiller egne koncerter, deltager vi i projekter
med Musikhuset, Den Jyske Opera, Det Jyske
Musikkonservatorium, Aarhus Musikskole, Aarhus
Festuge, Smukfest, Aarhus Kommune og mange flere.

Symfonisk Sal

Rytmisk Sal

» Trods coronanedlukning spillede vi sidste år mere end 300
online koncerter, heraf 8 offentligt streamede koncerter
og 292 personlige privatkoncerter, hvor de godt 1.300
forskellige deltagere fik direkte kontakt med musikerne.
» Vi er en integreret og engageret medspiller i kommunens
børn- og ungetilbud, og under normale forhold spiller vi
årligt gratis skolekoncerter for 15.000 skolebørn, gratis
rollingekoncerter for 1.200 småbørn og deres forældre –
samt gratis koncerter for ældre på lokalcentrene.
» 100% af alle folkeskolebørn i Aarhus møder os ude på
skolerne mindst to gange i løbet af 1.-4. klasse.
» Mere end halvdelen af børnene i årgang 2018, som blev
født i Aarhus Kommune, er med i projekt Musikkens Børn,
hvor familier får tilbudt gratis koncerter og musikalsk
inspiration til samvær i familien.

Kammermusiksal
Filuren
Lille Sal

* Thomas Michelsen, Politiken,
15. januar 2017
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Prometheus’ gave
Som barn sad jeg ofte og lyttede til min mor, der
underviste sine sang- og klaverelever, mens jeg
selv legede eller læste. Hjemmet og tilværelsen
var fyldt med musik. Dermed blev der fra et
tidligt stadie i mit liv – jævnligt og i trygge
rammer, knyttet vigtige bånd mellem musik,
leg, sang, sprog og familie. Musikken var kort
sagt altid til stede, og den var altid større end jeg
selv; omsluttende og uendelig på samme tid.
Enhver undersøgelse og udvikling, og ethvert
fantastisk eventyr starter med, at individet
rækker ud mod det ukendte; mod noget
ubegribeligt og dragende, i håb om at blive en del
af det eller i det mindste lære noget om sig selv.
Hvad sker der i det sekund man opnår kontakt
med ”andetheden”? Hvilke spilleregler gør sig
gældende dér, hvor ilden opstår ud ad intetheden,
og hvad sker der i selve skabelsesøjeblikket?

Derfor er Prometheus også mit eget
personlige ”totem” for denne sæson, og
hver en koncert skal være en mulighed for at
give ilden videre og skabe nye forbindelser;
det er min ambition for sæson 2021-22.
God fornøjelse!
Jesper Nordin
Musikchef

Det vil vi forsøge at blive klogere på i denne
sæson med Aarhus Symfoniorkester. Vi vil tage
musikalske afsæt i barndommen og de trygge
rammer, sangen, dansen, naturen og folkloren, og
så lancerer vi flere nye, enestående initiativer for
at understrege og belyse denne tematik. Vi skal
plante et frø og lægge den første hjørnesten i en
fireårig fortælling med Aarhus Symfoniorkester
som hovedperson; en unik ”orkesterdramaturgi”.
Min egen første sungne tone, den første node
på klaveret, på instrumentet eller på nodepapiret
husker jeg ikke. Men kendetegnende for dem
alle var, at jeg - som millioner af musikelskere
før mig - rakte ud imod det omsluttende og
uendelige, mod musikken, for at forsøge at
tilegne mig en bid af det. Kigger man i den
græske mytologi, så er det titanen Prometheus,
der rækker ud fra den anden side og forærer
os mennesker ilden – gnisten - ligesom det er
ham, der skaber mennesket af den bare ler.
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Musikchef

Jesper Nordin
En fortælling i musik
Jesper Nordin er en mand med en plan.
Selvom han har siddet i chefstolen for Aarhus
Symfoniorkester i halvandet år nu, så er sæson
2021-22 den første sæson, som han selv har
planlagt. Det giver mulighed for at tænke nyt – og
det har han gjort:

Et orkester med en historie

”Jeg har skabt en orkesterdramaturgi,” fortæller
Jesper Nordin. Og ja, dramaturgi er ellers noget,
der plejer at høre hjemme på et teater. Men
ligesom i teatret skal symfoniorkestret også
fortælle en historie – en historie, der kommer
til at strække sig over de næste fire sæsoner.
”Det gør vi selvfølgelig især gennem orkestrets
repertoire – den musik, vi spiller, og de historier,
som vi fortæller gennem den. Vi vil gerne vække
en bevidsthed hos publikum om sæsonens temaer
ved at skabe en udvikling i det, som vi spiller. På
den måde har vi skabt en surdej for dramaturgien,
som kan vokse de næste fire år.”
Lige netop surdejen er et rammende billede på,
hvordan dramaturgien kommer til at opleves af
publikum. Rammerne for de enkelte sæsoner
må nemlig aldrig blive snærende, mener Jesper
Nordin: ”Faktisk vil jeg helst ikke fortælle for
meget om detaljerne – for vi vil ikke reducere
publikums oplevelse. Vi skal blot plante et frø
i publikums bevidsthed, så de selv danner sig
et billede af, hvad der foregår. Og så handler
musikken jo om meget mere end overskrifter og
temaer, og derfor vil der også være koncerter,
hvor ideerne ikke er helt så tydelige. Det er med
vilje, for det vigtigste er altid at sætte et godt
program sammen. Og det synes jeg virkelig, at vi
er lykkedes med i denne sæson.”

I begyndelsen var musikken

Og hvad er fortællingen så i sæson 2021-22?
Sæsonen er som sagt Jesper Nordins første af
slagsen, og den handler om begyndelser! ”Vi har
valgt værker, der handler om det fundamentale.
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Det gælder ikke mindst barndommen og de
grundlæggende udtryksformer som sang, dans
og bevægelse, som børn kan udtrykke sig med,”
fortæller han.
Og så har Jesper Nordin valgt at sætte fokus
på naturen: Naturen som det uspolerede,
stedet, hvorfra ting kan spire frem. ”Naturen
bliver meget hurtigt et åbenlyst valg, når
man taler om det fundamentale i tilværelsen
– også fordi komponister altid har forsøgt at
beskrive den. Derfor har vi flere store værker
på programmet i starten af sæsonen, som
indeholder naturbeskrivelser: Langgaards fjerde
og femte symfoni, Beethovens Pastoralesymfoni
og Nielsens 3. symfoni. Den uspolerede,
guddommelige natur er også et vigtigt punkt i
Ringen – for vi spiller jo hele Ringen! I den ordløse
version med orkester, altså.”
Enkelte gange er der også koncerter, som slet ikke
passer ind i det store billede – og det er der en
god grund til, fortæller Jesper Nordin: ”Vi havde
planlagt mange virkelig gode ting i sidste sæson,
som blev aflyst på grund af COVID-19. Dem vil
vi gerne have med – både for kunstnernes og for
publikums skyld.”

Publikum er med i musikken

En af de helt nye ting på symfoniorkestrets
program er en serie koncerter, der styrker
forbindelsen med publikum. Og det ligger lige til
højrebenet at inddrage publikum mere i musikken,
mener Jesper Nordin: ”Der sættes fokus på
brugerinddragelse overalt i kunstverdenen – så
hvorfor ikke i koncertsalen? Interaktionen med
publikum foregår jo allerede på en masse planer,
som vi måske ikke er så bevidste om.”
Koncerterne bliver mere legende og
eksperimenterende end klassiske koncerter
normalt er, fortæller Jesper Nordin. Han glæder
sig til at give det aarhusianske publikum en ny
måde at høre klassisk musik – og blive klogere på,
hvad der sker, når man gør det:
”Vi vil gerne undersøge, hvad der sker, når
publikum bliver en del af koncertoplevelsen. Det
kan være med publikum som instrument, ved at
lade publikum påvirke hvad og hvordan

orkestret spiller – og hvad sker der egentlig,
hvis man introducerer en tredje ting i ligningen?
Altså en koncert, hvor der ikke bare er orkester
og publikum – men også et stykke chokolade,
eller måske en badebold og et computerspil.
Koncerterne bliver en form for legestue – en
udforskende, legende måde at gå til koncert på.
Det er ikke sikkert, at alle synes, at det er sagen –
men så er der nok andre, der kan komme musikken
nærmere på den måde.”
Jesper Nordin er også meget optaget af VelLydkonceptet. Det kan du læse mere om på side 15.

Symfoniorkestret er en del af sin
omverden

Denne sæson er som nævnt også Jesper Nordins
begyndelse. I hvilken retning skal orkestret under
hans ledelse?

bliver altid overvejende positivt modtaget,” siger
Jesper Nordin.
Det gælder ikke kun for orkestrets publikum, men
for aarhusianerne i almindelighed, mener Jesper
Nordin: ”Jeg er sindssygt glad for, at Aarhus er
en så kulturbevidst og kulturelskende by – det
er noget af det, der helt generelt gør byen til
en attraktiv by. Det er med til at styrke min tro
på, at orkestret hele tiden må være bedre til at
udforske og udfordre omverdenen. Det er de
bedste kulturinstitutioner i Aarhus allerede gode
til. Og derfor må vi simpelthen kridte skoene for
at være lige så gode. Kulturbrugerne i Aarhus er
godt vant, og jeg glæder mig meget til at se dem i
koncertsalen,” slutter Jesper Nordin.
A ARHUS S YMFONIORKES TERS VISION 2021-2025
ER SP ONSORERE T AF S ALLING FONDENE

”Aarhus Symfoniorkester skal være en relevant
kulturinstitution, som kan sige noget om sin
omverden,” slår orkesterchefen fast. ”Orkestret
skal ikke være bange for at udfordre og tage
chancer – og vi skal have et stærkere fundament
på alle punkter: kunstnerisk, økonomisk og
publikumsmæssigt.”
Han har en klar vision for orkestret: ”Vi vil
gerne ses som dette her fantastiske apparat, der
kan udfordre publikum og udforske repertoire,
publikum og koncertformer. Apropos vores
interaktive koncerter: Orkestret skal kunne lege!
Et symfoniorkester er ikke frosset i tid; det er
en spillevende organisme, der undersøger sin
omverden, leger med tingene og på den måde
bliver klogere. Vi er ganske vist rodfæstede i det
romantiske 19. århundrede, hvor noget af den
største orkestermusik er skrevet. Men det må
aldrig bruges som en undskyldning for at gå i
stå. Vi skal ud i verden og lære noget om vores
omverden,” slår han fast.
Det betyder ikke, at alle koncerter pludselig skal
være anderledes: ”Jeg er ekstremt bevidst om,
at der også skal være koncerter, hvor man er
fritaget for alle eksperimenter! Det skal der også
være plads til – og faktisk er det jo brødteksten
i orkestrets virke. Men vores publikum ER både
nysgerrige og interesserede, og det udfordrende
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Chefdirigent

Marc Soustrot

Intet kan erstatte den levende
musik

Marc Soustrot har været Aarhus Symfoniorkesters
chefdirigent siden 2015. Vi tog en snak med ham om,
hvordan han egentlig begyndte sin karriere.
Marc Soustrot har stået i spidsen for Aarhus
Symfoniorkester i seks sæsoner, og det er en
periode, der virkelig har udviklet orkestret. ”Det
mærker jeg måske ikke så meget til daglig, når jeg
står midt i det,” siger Marc Soustrot selv. ”Men
jeg synes, at jeg kan mærke en stor fremgang i
orkestret, siden jeg mødte det for første gang.”
Det kan publikum også; Marc Soustrots arbejde
med klang og ikke mindst med genrebevidsthed
har virkelig udviklet orkestrets sans for ikke mindst
den franske musik.

Den musikalske arv

Som så mange andre lærte Marc Soustrot tidligt,
at den sociale arv er svær at bryde for musikere:
”Jeg blev født ind i en familie af musikere, og min
mor begyndte at undervise mig på klaver, da jeg
var fire år gammel. I det hele taget voksede jeg op
omgivet af klassisk musik; det var ganske enkelt
normalt for mig at spille. Min far var trompetist, og
vi spillede hurtigt i amatørensembler sammen.”
For de fleste er overgangen fra at sidde i orkestret
til at træde op på dirigentpodiet stor. Men for
Marc Soustrot kom det fuldstændig naturligt.
Ligesom han voksede op i et hjem fyldt med
musik, voksede han nemlig også op i et hjem
med en dirigent: ”Da jeg blev omkring de 17
år, begyndte jeg også at tænke på at dirigere.
Min far dirigerede amatørorkestre, og jeg ville
gerne prøve det. Derefter tog jeg til Paris for
at studere direktion professionelt. Jeg spillede
basun i parisiske orkestre, så jeg kendte allerede
symfoniorkestret indefra. Jeg deltog i to
internationale konkurrencer i henholdsvis London
og Besançon, som jeg vandt. Det var starten på
min internationale karriere.”
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Det lyder enkelt (og beskedent), når Marc
Soustrot sådan sammenfatter sin karriere.
Men det var rent faktisk ikke bare nogle store
konkurrencer, som han vandt – hans karriere
tog virkelig fart derefter. Blandt andet blev han
assistent for André Previn i London Symphony
Orchestra, og herefter gik der blot to år, før
han fik sit ”eget” orkester. Det var det franske
Orchestre national des Pays de la Loire, hvor han
var musikchef i 18 år.

Den første gang i Aarhus

Marc Soustrots karriere har været international.
Han har været chefdirigent for orkestre i
både Frankrig, Belgien, Sverige og Tyskland –
sidstnævnte i Beethoven Orchester Bonn. Men
hvordan kom han til Aarhus?
”Jeg blev inviteret første gang til at dirigere Aarhus
Symfoniorkester i 2014 og tiltrådte derefter
rollen som chefdirigent året efter for en periode
på i alt otte sæsoner. Jeg kan huske, at det var
meget interessant at møde orkestret første
gang; den positive forbindelse mellem orkestret
og mig var øjeblikkelig. Musikernes musikalitet
og opmærksomhed var helt afgørende for min
beslutning om at blive chefdirigent i Aarhus.”
Dengang gav han også et interview til orkestret,
hvor han forklarede det helt særlige privilegium i
at være chefdirigent: ”At bygge noget op, at bygge
en klang, en mentalitet, en stil – det kræver tid.
Som chefdirigent er man en stabil faktor, og det
elsker jeg. Jeg er virkelig ikke en jetset-dirigent,
som flyver ind og laver en koncert; jeg vil bygge
noget blivende og permanent.”
Først og fremmest er Marc Soustrot fascineret
af, hvad man som dirigent kan med et
symfoniorkester: ”Det er en luksus at være
dirigent, for man kan forklare en masse om musik.
Men som dirigent maler man med klang. Orkestret
er mit instrument, og jeg kan gøre mageløse ting
med dette instrument. Med en let bevægelse af en
hånd kan jeg ændre en klang fra hård til blød eller
fra kølig til romantisk. For mig er dirigentjobbet

absolut ikke intellektuelt; det er et følelsesmæssigt
involveret og organisk job.”

Koncerten starter ved køkkenbordet

Man skulle måske ikke tro det, men faktisk er
det skrivebordsarbejde at forberede en koncert
– i hvert fald, hvis man er Marc Soustrot. ”Jeg
arbejder meget med at læse noder, og så lytter jeg
til flere fortolkninger af de værker, som jeg skal
dirigere. Nogle gange bruger jeg også klaveret som
en kontrol af partituret, især når jeg skal dirigere
ny musik.”
Men rigtig musik skaber man ikke, før man er i
koncertsalen og har tilskuerrækkerne fyldt med
publikum, siger Marc Soustrot: ”Publikum er
meget vigtigt for det, som vi laver. Derfor bliver
jeg aldrig nervøs, når der er en fyldt sal; tværtimod
bliver jeg inspireret af udfordringen. Vi arbejder
for alle de mennesker, der kommer for at lytte
til os. Derfor kan livestream-koncerter også kun
eksistere i kort tid. Intet vil erstatte live-musikken.”

Hvad du ikke vidste om Marc Soustrot

Selvom koncertgængerne i Aarhus udelukkende
oplever Marc Soustrot som dirigent i koncertsalen,
så er han også en efterspurgt operadirigent. Han
har – blandt meget andet – dirigeret Pelléas et
Mélisande på Semper Oper i Dresden, samt Bergs
Wozzeck, Bizets Carmen, Gounods Faust og både
Siegfried og Götterdämmerung af Wagner. Han
er udnævnt til Chevalier de la Legion d’Honneur
(ridder af den franske æreslegion) – og så er han
udnævnt til chefdirigent og kunstnerisk leder
af Real Orquesta Sinfónica de Sevilla fra sæson
2021-22. Heldigvis kan en dirigent godt være flere
steder i løbet af et år, og Marc Soustrots kontrakt
med Aarhus Symfoniorkester strækker sig endnu
to sæsoner.
I sæson 2021-22 dirigerer Marc Soustrot koncerterne
9.-10. september, 14.-15. oktober og 4.-6. november
2021 – samt alle symfonikoncerter under Tjajkovskijfestivalen i marts-april 2022.

7

Dirigent

Ryan Bancroft

Begyndelser er det bedste i hele
verden

Ryan Bancroft er en af de mange unge dirigenter,
hvis karriere pludselig fik kometfart, efter han vandt
Malkokonkurrencen. Her fortæller han mere om
begyndelser, pligten til at have en vision – og om
styrken i at gå til musikken med et barns nysgerrighed
og naivitet.

I begyndelsen var blokfløjten

Ryan Bancroft er amerikaner, men faktisk minder
hans skabelsesberetning som musiker om de
fleste danskeres. Han kommer nemlig ikke fra
en musikerfamilie. I stedet mødte han musikken
i skolen. Det var dog langt fra kærlighed ved
første blik: ”Jeg var så heldig, at min skole tilbød
musikundervisning. Som seksårig fik jeg derfor lov
til at spille blokfløjte ligesom resten af min klasse.
Jeg hadede virkelig at spille på blokfløjte... Derfor
fik jeg lov at spille violin næste år, og det var jeg
også utrolig dårlig til. Så jeg begyndte faktisk at
spekulere på, om det der med musik i det hele
taget var noget for mig.” Men tredje gang var
lykkens gang: ”Endelig fik jeg lov til selv at vælge,
og jeg valgte trompeten. Det var nu mest, fordi
jeg troede, at man kun skulle spille tre toner, for
der er jo tre ventiler på en trompet,” griner han
afvæbnende.

Musikkens store billede

Der kom hurtigt flere toner til, og Ryan Bancroft
blev mere og mere interesseret i den klassiske
musik. Dirigentgerningen er imidlertid meget
anderledes end ”bare” at spille. Hvordan får man
lige den ide som meget ung trompetist? ”Jeg
plejede at tage på biblioteket som 10-11-årig for
at høre den musik, som jeg skulle spille,” fortæller
Ryan Bancroft. ”Og nu du spørger, så kommer jeg
i tanke om, at jeg også altid lånte partiturerne til
musikken. Det er egentlig først nu, at jeg indser, at
jeg altid har været interesseret i det store billede i
musikken.”
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Men faktisk var det en tragisk begivenhed, der
for alvor satte Ryan Bancroft i gang med at
dirigere: ”Min far døde, og hans yndlingsværk var
Mozarts Requiem. Jeg besluttede mig for at opføre
rekviemmet sammen med nogle af mine venner,
og for første gang i lang tid følte jeg, at jeg måske
havde en fremtid med musikken. Jeg snakkede
med min trompetlærer – der også var dirigent –
om at begynde at dirigere, og han opfordrede mig
til at gøre det.”

Konkurrencen: Dirigentens vej til
arbejdsmarkedet

To kandidatgrader senere hørte Ryan Bancroft
om Malko-konkurrencen. Det er den første og
eneste konkurrence, han nogensinde har deltaget
i: ”Faktisk har jeg aldrig haft lyst til konkurrencer,
for jeg syntes, at det var mærkeligt at konkurrere
mod andre dirigenter. Men det var en fantastisk
chance for en ung dirigent til at dirigere en masse
god musik med et godt orkester, og jeg kunne jo
altid se, hvad der skete…”
Det, der skete, var som bekendt, at han vandt.
Og konkurrencen har i den grad sat gang i Ryan
Bancrofts karriere: ”At vinde Malko-konkurrencen
ændrede mit liv fra den ene dag til den anden. Jeg
spiller enorme mængder af musik nu og arbejder
med virkelig gode musikere, og det har virkelig
tvunget mig til at lytte bedre.”

Man skal have en vision – eller ti

”Mit job er at ankomme til prøvestart med en
kuffert fuld af kunstneriske ideer samt mindst ti
planer for, hvordan man kan begynde stykket,”
fortæller Ryan Bancroft, da jeg spørger ham
om, hvad en god dirigent skal kunne. ”Jeg skal
kombinere orkestrets vision med min egen vision.
Det vigtigste for en dirigent er at udvise en
enorm nysgerrighed; og så er det er simpelthen
en dirigents job at være entusiastisk. Jeg har ikke
gjort mit job ordentligt, hvis jeg ikke er blevet dybt
påvirket af musikken.”

Vejen til musikken handler ifølge Ryan Bancroft
om at stille de rigtige spørgsmål: ”Det handler om
at spørge ’hvorfor’, ikke bare ’hvordan’, som unge
dirigenter ofte gør. ’Hvordan’ er de lette spørgsmål
at besvare – hurtigere, svagere, kraftigere. Men de
andre spørgsmål gør musikken mere menneskelig,
mere naturlig og får de store historier frem i
værket.”

At møde musikken som et barn

Hvordan forbereder man egentlig et stykke
som dirigent? Ryan Bancroft svarer sikkert og
hurtigt: ”At forberede et stykke musik handler
om at være ligesom et barn. Man skal stille de helt
grundlæggende, nysgerrige spørgsmål, som et
barn ville stille. Det er helt banalt: Hvad hedder
stykket? Hvilken følelse giver denne taktart?
Hvorfor har musikken denne tempoangivelse?”
Men kan man også gøre det, når man eksempelvis
skal dirigere Beethovens femte symfoni, der måske
er en af de mest ikoniske symfonier i hele verden?
”Ja, det kan man,” siger Ryan Bancroft uden at
tøve. ”Tag bare begyndelsen af symfonien: Hvorfor
går de sidste toner ned – hvorfor går de ikke op?
Hvilken betydning har det? Det er ikke nogen
selvfølge, at de gør det!”
Der er imidlertid stor forskel på prøvearbejdet
og koncerten: ”Under prøverne forsøger jeg at
holde så stor følelsesmæssig afstand til musikken
som muligt. Når alt kommer til alt, så restaurerer
jeg kunst, når jeg dirigerer en prøve; jeg renser
lidt støv af hist og her og så videre. Men når det
kommer til at afsløre maleriet, så er det en helt
anden og meget intens oplevelse. Koncerten kan
være et tidløst øjeblik. I det øjeblik skal jeg være
så åben og så sårbar som muligt. Jeg skal også
være i stykkets stemning; når jeg slår de første
toner an til Beethovens femte, skal jeg have hele
symfonien i hovedet, fra begyndelse til slutning,
med dens enorme energi og skæbnesvangre
stemning. Vi øver for at kunne glemme det hele
og være spontane, når vi spiller koncert. Og i
koncertøjeblikket kan vi så skabe noget meget
virkeligt og meningsfuldt.”

Allan Gravgaard Madsen. Det glæder han sig til:
”Det er min yndlingsting i hele verden!” udbryder
Ryan Bancroft begejstret, da jeg spørger ham om,
hvordan det er at forberede et helt nyt stykke.
”Jeg mener, at spille et værk for første gang er en
mulighed for at skabe historie. Disse noder, disse
fraser; det er lyd, som ingen nogensinde har hørt
før. Alle har hørt træerne suse eller bilernes støj;
man husker ikke, hvornår man første gang hørte
træernes susen. Men man husker, hvornår man
første gang hørte et værk, der aldrig er blevet
spillet før. Så for mig er det virkelig spændende.”
Det gælder ikke mindst, når Ryan Bancroft får
chancen for at arbejde sammen med nulevende
komponister: ”Jeg dirigerer jo mest musik af folk,
der har været døde i hundredvis af år, og der er
rigtig meget gætteri involveret. Nu til dags gør
komponisterne det meste af arbejdet; blæk koster
ikke nær så meget, som det gjorde på Beethovens
tid,” griner han.
”Når man arbejder med en komponist som Allan
Gravgaard Madsen er det en mulighed for at få
et blik direkte ind i værkets hjerne, så at sige. Det
er som at være i en slikbutik at dirigere et nyt
værk. Det er fantastisk at være oversætter mellem
komponist og orkester,” siger han med varme i
stemmen. ”Komponisten har alle disse fantastiske
ideer, som fortjener at blive hørt, men de skal
oversættes til meget håndgribelige begreber for
musikerne. Komponisten siger ’Det skal lyde som
vand!’ og så er det mit job at oversætte det til
’spil svagere og ind i nodestativet’. Det er virkelig,
virkelig spændende!”
Ryan Bancroft dirigerer koncerterne 19. og 20. maj
2022 med uropførelsen af Allan Gravgaard Madsens
Concerto Grosso, Beethovens femte symfoni samt
ouverturen til Verdis Skæbnens magt.

Urpremieren

En af Ryan Bancrofts opgaver bliver at uropføre et
værk af Aarhus Symfoniorkesters huskomponist
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Violinist

Alina Pogostkina
Violinkoncerternes Mount
Everest

Alina Pogostkina kommer til Aarhus for at spille den
koncert, der betyder allermest for hende: Sibelius’
violinkoncert. Vi snakker med hende om musikkens
højdepunkter, om at genfinde glæden ved musikken –
og at hjælpe andre til at gøre det samme.
Som barn af to violinister var Alina Pogostkina
omgivet af musik, og hendes far underviste hende
tidligt og intensivt, så snart hun var gammel nok til
at holde på en violin.

Jeg kan ikke huske et liv uden musik

Når man spørger til hendes tidligste minder om
musik, tøver hun først. ”Jeg kan rent faktisk ikke
huske en tid, hvor der ikke var musik i mit liv,”
forklarer hun så. ”Det er lidt ligesom at spørge en
fisk, hvad vand er. Det kan den ikke svare på, for
den har altid været i det.”
Til gengæld kan hun meget levende huske,
hvordan det var at spille Sibelius’ violinkoncert for
første gang: ”Sibelius-koncerten var min mors
yndlingskoncert, og derfor har jeg et meget nært
forhold til den. Det har altid været et helt specielt
stykke for mig. Den er smuk og fredfyldt, og jeg
tror, at jeg har overtaget min mors kærlighed til
den. Jeg var dybt berørt af den, allerede inden jeg
selv spillede den.”
Faktisk fik Alina Pogostkina først fingrene i
Sibelius’ violinkoncert i de sene teenageår –
hvilket er relativt sent for et vidunderbarn, der
konkurrerede intensivt og eksempelvis kunne
Tjajkovskijs violinkoncert på rygmarven. Men
til konkurrencer lærer man det repertoire, som
kræves, fortæller Alina Pogostkina. ”Til finalerne
spillede jeg altid Tjajkovskij dengang, og det
var virkelig en stor ting for mig, da jeg endelig
begyndte at spille Sibelius. Jeg havde en stor
respekt for koncerten; det var en form for Mount
Everest for mig. Så da jeg rent faktisk vandt
Sibelius-konkurrencen – naturligvis med denne
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koncert – betød det virkelig meget for mig. Jeg
voksede op med musikken gennem min mors
kærlighed til den, og det var meget symbolsk for
mig, at jeg netop vandt med denne koncert.”
Efter at have vundet konkurrencen spillede Alina
Pogostkina selvfølgelig tit Sibelius’ violinkoncert.
Faktisk så tit, at hun til sidst måtte træde et skridt
tilbage og spille den sjældnere – simpelthen for
ikke at miste kærligheden til den. I dag spiller hun
den kun, når der er en særlig grund til det – og i
dette tilfælde hedder grunden Leif Segerstam.
”Jeg har spillet med ham før, og det var en virkelig
god oplevelse. Det er måske svært at beskrive,
men det var meget grounded,” forklarer hun
med det engelske begreb, som måske bedst kan
oversættes med ” jordnært”.

Øvning foregår i sindet

Vi spørger Alina Pogostkina, hvordan hun
forbereder sig til en koncert. ”Faktisk øver jeg mig
mindre og mindre, jo ældre jeg bliver,” siger hun.
”Jeg har øvet mig hele mit liv, og især med det
kendte repertoire handler det ikke så meget om
noderne længere. I stedet handler det for mig om
at udvikle mig som menneske.”
Det betyder, at meditation, yoga og mindfulness
er en daglig del af Alina Pogostkinas liv – også
af hendes liv som musiker. ”Jeg bringer det ind i
min optræden, for det er blot endnu en måde at
udvikle mig selv på. Men selvfølgelig tager jeg mig
også altid tiden til at se på musikken og undersøge,
om jeg kan tilgå den på en ny måde og komme
tættere på den. Jeg har jo ændret mig, siden
jeg sidst spillede den, og det er vigtigt for mig
at bibeholde denne åbenhed og møde musikken
som det menneske, jeg er lige nu. Når jeg går
på scenen, skal det ske med den størst mulige
nysgerrighed og åbenhed. Og når jeg spiller,
overgiver jeg mig til musikken. At spille koncert
er blevet en mere og mere åndelig proces for mig.
Jeg skal ikke længere bevise noget. Og jo mere jeg
overgiver mig til musikken, jo mindre behøver jeg
at fokusere på mig selv. Jeg er bare en tjener for
musikken.”

Den skræmmende begyndelse

Det magiske øjeblik – altså sekundet før, solisten
sætter buen på strengen og skaber lyd: Hvordan
føles det egentlig?
”Skræmmende,” siger Alina Pogostkina efter
en lang pause. ”Lige meget, hvor mange gange,
jeg har været på scenen, så er det øjeblik altid
skræmmende. Lige der indser man, at man ikke
længere er i kontrol – og det er skræmmende for
os mennesker. Men så kommer det næste skridt,
overgivelsen. Det er som at springe i vandet. Man
må stole på processen og bare starte med at spille
– og så kommer forbindelsen til musikken, og den
bærer dig gennem koncerten.”
I de bedste tilfælde bliver publikum en del af
oplevelsen: ”Nogle gange bliver det en perfekt
dans mellem solisten og publikum. Jeg er ikke
adskilt fra dem, men er i det samme energifelt som
dem og forbundet med dem, og de giver mig energi
med deres opmærksomhed og ved at lytte. Det
samme sker med orkestret og dirigenten; det er en
stadig udveksling af energi. Jeg er blot en enkelt
brik i puslespillet.”

selv til det yderste. Vi føler aldrig, at vi er gode nok
eller yder nok; det er virkelig vanvittigt.”
Derfor skabte hun projektet Mindful Music
Making efter i mange år at have arbejdet med
meditation, yoga og mindfulness. Det er et projekt,
der skal skabe mere opmærksomhed om musikeres
mentale sundhed og give dem nye redskaber til
at håndtere de stressende sider af musikerlivet:
”Mit arbejde med mig selv har gjort mig langt
mere lykkelig og tilfreds som menneske – og skabt
en langt stærkere forbindelse til mig selv og til
musikken. Det er utroligt givende at hjælpe andre
mennesker til at opnå det samme. Og som musiker
føler jeg mig friere end nogensinde før.”
Alina Pogostkina spiller Sibelius’ violinkoncert til
koncerten den 16. september 2021, hvor du også
kan høre Langgaards 5. symfoni og Beethovens
6. symfoni.

Musikkens skyggeside: Når vidunderbørn
bliver voksne

Alina Pogostkina taler velovervejet og uden at
forhaste sig, når hun svarer på mine spørgsmål.
Det er tydeligt, at der ligger grundige overvejelser
bag hendes reflekterede svar. Det skyldes, at hun
har brugt lang tid på at tænke over, hvad der driver
klassiske musikere:
”Der er mange musikere, som kæmper med
mindreværdsfølelser – selv nogle af de mest
berømte og succesfulde solister, jeg kender,”
fortæller Alina Pogostkina. Hun taler også
af personlig erfaring: ”Jeg er vokset op med
en streng sovjetisk undervisningstradition, og
som vidunderbarn optrådte jeg allerede som
femårig. Det var et stort pres. Jeg fik jo succes,
men succesen havde en pris. Efter Sibeliuskonkurrencen arbejdede jeg rigtig meget og endte
med at bliver udbrændt.”
Alina Pogostkinas historie er langt fra enestående,
fortæller hun: ”Klassiske solister presser altid sig
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Cellist

Camille Thomas
Cellisten, der spiller på en tagryg

Hendes allerførste minde er lyden af en cello. Camille
Thomas er en af verdens bedste unge cellister, og med
en kontrakt med Deutsche Grammophon i ryggen var
hendes karriere sikret. Alligevel bliver hun ved med
at udvikle nye tiltag, og under nedlukningen sidste
år spillede hun både på taget af sit hus og i forladte
museer.
Camille Thomas’ historie er helt klassisk for mange
musikere: ”Jeg blev født i en musikerfamilie, hvor
min mor spillede klaver og min søster spillede
violin. Det betød, at jeg var omgivet af musik og
legede under klaveret.”

Mit første minde er lyden af en cello

Det var imidlertid ikke nok for den lille pige at
være omgivet af musik; hun ville selv spille: ”Da
jeg blev fire år, spurgte jeg min mor, om jeg ikke
nok måtte få lov til også at spille et instrument;
det ville jeg virkelig gerne. Vi satte os ned og
lyttede til nogle instrumenter derhjemme, og jeg
hørte celloen. Det er mit første minde: Jeg hørte
denne lyd, og den gik mig direkte til hjertet. Det
var så utrolig smukt. Og jeg sagde: “Dette er,
hvad jeg gerne vil lave”. Og siden den dag har jeg
været cellist. Jeg er musiker; der har aldrig været
et øjeblik, hvor jeg spurgte mig selv ’Hvad vil jeg
gerne være’. For det at spille cello er ikke et job;
det er en eksistensberettigelse.”

Giv aldrig op

Egentlig var det ikke indlysende, at Camille
Thomas skulle blive til noget – i hvert fald ikke
ifølge hende selv: ”Min karriere har udviklet sig ret
langsomt. Jeg vandt ingen konkurrencer som 12årig, og jeg var ikke den bedste på min skole. Men
jeg havde altid et meget stærkt ønske om at spille
og blive bedre hver dag, og jeg øvede og øvede
mig. Jeg har aldrig givet op, og jeg kommer aldrig
til at give op.
”Så nu har jeg masser at lave, og jeg rejser verden
rundt; jeg udlever min drøm om at spille. Og det
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er virkelig en drøm at spille. Det er ikke et job
for mig; det er en gave. Når jeg går på scenen og
spiller for folk, føler jeg, at meningen med mit liv
simpelthen er bare at spille.”

Cellisten, der spillede på en tagryg

I 2020, da verden lukkede ned, blev Camille
Thomas’ verden imidlertid pludselig berøvet det,
som giver hendes liv allermest mening: At spille
koncerter. Men det afholdt hende ikke fra at dele
musikken:
”Meningen med mit liv er at dele musik med
mennesker, at dele musikkens ekstraordinære
gave. Musikken løfter os; den gør vores liv
smukkere, mere intenst, mere fantastisk på alle
måder. Og i marts sidste år, da alle koncerterne
stoppede, og vi måtte blive hjemme, følte jeg mig
så ubrugelig og tom og desperat. Virkelig desperat.
Så jeg begyndte at spille oppe på mit tag! Først for
mine naboer, og så delte jeg det på sociale medier.
Og responsen fra hele verden var overvældende.
Jeg modtog så mange beskeder om, at det at høre
musikken og se billederne fra Paris gav folk håb og
fik dem til at få det bedre.”

Fra tagryggen til Versailles-slottet

Snart bevægede Camille Thomas sig dog væk fra
sit tag – og ind i Paris’ mange forladte museer: ”Alt
var stadig lukket, og disse steder er fulde af håb,
evighed, udødelighed, kunst – og jeg ville dele det
med verden gennem lyden af min cello. Det var en
meget simpel idé: Jeg ville bare fortsætte med at
skabe og dele skønhed.”
”Musik er føde til vores sjæle, og vi har mere brug
for den end nogensinde før. Naturligvis har vi brug
for mad og lægehjælp og for at arbejde – men jeg
tror også, at folk har brug for at se skønheden. De
skal se, at for eksempel Versailles-slottet stadig
eksisterer, at det har oplevet to verdenskrige,
oplevet en masse pandemier, men at slottet stadig
står der. Og skønheden ved dette sted er for mig
et symbol på håb for menneskeheden, at vi vil
overleve, og at storheden i livet bare venter på os.
Jeg ville gerne vise, at disse museer blot sover – de

er ikke døde. Det samme gælder musikerne: Vi
venter, men vi kommer tilbage. Og musikken vil
være mere intensivt tilbage end nogensinde efter
denne pandemi; det tror jeg virkelig.”
For Camille Thomas er musikken i det hele taget
en del af noget større: ”Jeg forsøger altid at skabe
broer til andre former for kunst, og min inspiration
bliver så meget stærkere, hvis jeg forbinder
musikken med litteratur, med at gå på museer,
med kunst ... Og selvfølgelig er den vigtigste
inspiration samspillet med andre mennesker; min
største inspiration er kærligheden. Altid, hele
tiden; hvordan man elsker. Jeg tror, at det at spille
musik er at give og skabe kærlighed. Kærlighed,
der aldrig forgår.”

At spille et stykke af evigheden

Det er ikke første gang, at Camille Thomas spiller
med Aarhus Symfoniorkester: ”Jeg er virkelig
glad for at være tilbage i Aarhus. Jeg skulle have
spillet Fazil Says cellokoncert sidste sæson, og den
blev jo desværre aflyst. Men jeg har fantastiske

minder fra da jeg spillede Saint-Saëns’ cellokoncert
med orkestret for et par år siden. Jeg husker
glæden ved at dele dette stykke, og det føltes
som om det var en glæde, der blev delt med hvert
eneste medlem af orkestret. Det er ikke noget,
der sker hver dag – at man føler, at alle er så
engagerede og er så interesserede i musikken og
elsker musikken. Så jeg har vidunderlige minder
fra Aarhus, og jeg ser virkelig frem til at komme
tilbage og spille Dvorák denne gang. Der er noget
af evigheden i denne koncert, og Dvorák er en af
mine yndlingskomponister. Jeg elsker at spille hans
musik; jeg elsker, hvordan han kan få mig til at føle
mig levende. Ekstremt, ekstremt levende.”
Camille Thomas spiller Dvoráks cellokoncert til
koncerten den 5. maj 2022, hvor der også bliver spillet
Kilars Orawa og Dvoráks 7. symfoni.
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koncertformer

I sæson 2021-22 kan du udover torsdagskoncerterne opleve nye koncertformer,
der passer lige ind i din hverdag – og som giver dig helt nye oplevelser.
Torsdagskoncerten

Kært barn har mange navne, men dette er den
klassiske koncert, som du kender og elsker
den: Halvanden til to timer i selskab med den
ypperste musik fra de største komponister. Oplev
vældige romantiske brus, tindrende nordlys,
impressionistisk vildvækst og moderne nybrud
spillet med nerve, indlevelse og overskud. Det er
også til disse koncerter, du vil opleve det størst
mulige udtræk på scenen – og møde sæsonens
stjernesolister.
Alle sæsonens abonnementskoncerter er omfattet
af dette hævdvundne format.

Fyraftenskoncerten

Fyraftenskoncerten er et 45-minutters åndehul,
hvor du kan slippe hverdagen og lade op til
weekenden med et symfonisk mesterværk.
Fire fredage i denne sæson stiller vi skarpt på en
komponist, et tema eller et musikalsk mesterværk,
og giver dig mulighed for at opleve den store
kunst i et lettere format end vores almindelige
koncerter. Vi garanterer et frirum – i en lille
times tid – hvor tanker og følelser kan få lov at
spille på alle tangenter. Koncerten indledes med
en kort introduktion fra scenen. Fordybelse og
udelt begejstring tilskyndes. Øl, vin og vand kan
tilkøbes.
— Se side 23, 27, 41 og 55 for beskrivelse og indhold
af de enkelte fyraftenskoncerter.

Kontakt

Grundstenen til Kontaktkoncerterne blev lagt under
corona-nedlukningerne og udformede sig som
hundredvis af små, personlige onlinekoncerter,
hvor musikere mødtes ansigt til ansigt med
publikum. Via computer, telefon eller tablet gav
vores musikere koncert og snakkede med publikum
om musikken.
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Den nære forbindelse, direkte udveksling og
kontakt, som disse onlinekoncerter gav, hæver vi til
et endnu højere niveau over de næste fire sæsoner
med en serie af koncerter, hvor publikum og
orkester deler interaktive oplevelser, som direkte
påvirker både musikken og sanserne på alle i salen.
Kontakt-formatet rummer et væld af forskellige
visuelle, fysiske og legende elementer, der
gør indlevelsen i musikken og forbindelsen til
musikerne på scenen dybere, levende og endnu
mere umiddelbar.
Koncerterne henvender sig til alle, som gerne
vil opleve den klassiske musik på en ny måde,
hvor man får lov at røre ved og manipulere selve
musikkens grundstof.
— Se side 25 for beskrivelse af sæsonens
Kontakt-koncert.

Musik med mere

Det er ikke kun Kontaktkoncerterne som vil indeholde
elementer, der udvider koncertoplevelsen.
Flere koncerter vil i sæsonens løb benytte sig af
visuelle og sceniske elementer og opstillinger, som
forstærker det musikalske rum med en eller flere
ekstra dimensioner, heriblandt videoprojektioner.
Disse koncerter er markeret i programmet med
mærkatet ”Musik med mere”, og inkluderer udover
Kontakt naturligvis også VelLydskoncerterne.
— Se side 25, 32, 49, 53 og 54 for koncerter med
udvidet oplevelsesindhold.

VelLyd

Det sidste koncertformat er
måske også det vigtigste: VelLyd.
Med det sætter vi fokus på vores allesammens
mentale sundhed og på de helbredsmæssige
fordele ved at gå til koncert – på et menneskeligt,
mentalt og sundhedsmæssigt plan.
Kultur og sundhed hører sammen. Ja, faktisk kan
man blive sundere af kulturen. Derfor begynder
flere og flere store kulturinstitutioner at se på
sammenhængen mellem kultur og sundhed.
Det er også en helt naturlig udvikling for
symfoniorkestret, som vores musikchef Jesper
Nordin påpeger: ”Den store kulturinstitution
er ikke isoleret fra omverdenen. Vi er en del af
verden, og symfoniorkestret er en tidssvarende,
nyttig og samfundsrelevant institution. Derfor er
vi også hele tiden opmærksomme på, hvad vi kan
tilbyde vores publikum.”
Musikken skaber et frirum for følelserne
Hver sæson kommer til at have sit eget tema
for VelLyd-koncerterne. I sæson 2021-22 bliver
koncerterne et frirum, der fokuserer på følelser
som bekymring, sorg og tristhed – og på at lindre
dem. ”Vi kender alle sammen til følelsen af at
opleve de store øjeblikke i musikken, hvor man
glemmer sine bekymringer og bare bliver ført
med,” fortæller Jesper Nordin. ”Det er jo det,
musikken – og kunsten i det hele taget – er god
til: At spejle vores følelser. Og når vi på den måde
oplever vores følelser spejlet i musikken, så bliver
de nogle gange tydeligere at dechifrere: Er jeg
ked af det, stresset, frustreret… Musikken giver et
nyt fokus og bliver dermed også et medium til at
nærme sig de følelser, som man ellers ikke rigtig
har noget rum for.”
De store følelser i de store rum
”Det betyder naturligvis ikke, at man på magisk vis
slipper af med sine problemer – men måske bliver
man mere afklaret. I musikkens rum kan man
udleve nogle af de følelser, man ellers holder inde.
I det rum må man gerne føle de store følelser; det
er okay at græde, når man hører Händel – det
er der jo ikke rigtig plads til i bussen på vej til
svømning. Men i koncertsalen kan man udleve
følelserne.”

Det gælder ikke mindst i de koncertsale, hvor
koncerterne foregår. Ved årets koncert sker det
eksempelvis i de store domkirkerum, som bliver
iscenesat, så koncerterne bliver en helt speciel
oplevelse: Ud over de almindelige siddepladser
bliver der også loungeområder, hvor man kan nyde
koncerten i blødere omgivelser og med dæmpet
belysning. Samtidig bliver domkirkernes vægge
oplyst af projektioner skabt af videokunstneren
Christoffer Brekne.
Koncerterne selvfølgelig er åbne for alle, som
Jesper Nordin også slår fast: ”Det er en vigtig
pointe, at man altså ikke behøver have det dårligt
for at møde op! Det bliver en smuk og åndfuld
oplevelse, uanset hvad ens udgangspunkt er. Men
omgivelserne og musikken er bevidst planlagt i et
forsøg på at skabe en form for udfrielse i løbet af
koncerten. Det er tilladt at være i sorg – og så vil vi
sætte rammerne for, at man måske kan slippe den
i disse sammenhænge. Det er ambitiøst – men det
er et oprigtigt forsøg på at give lindring.”
Med forskningen i ryggen
Koncerterne er en del af et fireårigt projekt,
som følges af et hold forskere blandt andet fra
Aarhus Universitet. ”Sammen med forskerne
vil vi ikke bare undersøge, om publikum får det
bedre – men også, hvordan musikken virker. På
den måde kan vi med forskningen i ryggen blive
bedre til at tilrettelægge koncerterne. Vores faste
publikum ved jo allerede, at man får et løft af
at gå til koncert – men når vi arbejder sammen
med forskere kan vi blive bedre til at finde ud
af, hvordan vi i praksis hjælper publikum til at få
det bedre. Så kan vi få forskningens ord for, at
musikken virker.”
”Vi skal være relevante i vores samtid, og dette
her er noget af det, som vi kan tilbyde,” slutter
Jesper Nordin. ”Og at være relevant er simpelthen
en grundlæggende eksistensberettigelse for et
symfoniorkester.”
— Se side 32 for mere information om
VelLydskoncerterne.
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Æresdirigent

Leif Segerstam

Uformindsket styrke fra nord

Vildmanden fra nord, den store finne Leif Segerstam fortsætter sit
anmelderroste virke i sæson 2021-22 som Aarhus Symfoniorkesters
æresdirigent. Akkurat som i de tidligere sæsoner er han garant for
nogle af de allerstørste og anderledes symfoniske oplevelser. Trods
sine 76 år er der stadig ingen tegn på temposkift, og Segerstam
efterlader stadig sit mesterlige aftryk på musikken – og på publikum.

Segerstams rolle som æresdirigent samt de medfølgende
koncertaktiviteter og indspilninger er muliggjort af støtte
fra Det Obelske Familiefond og Augustinusfonden.

Musik for alle
Symfoniske tilbud til hele familien
Musikkens Børn
Har I en nysgerrig baby eller en vild tumling i
huset, så er der hjælp at hente på hjemmesiden
for Musikkens Børn, hvor vi månedligt
lægger nyt materiale op til inspiration og
musikalsk samvær. Her kan du også følge med
i det pilotprojekt, som 2.500 børn i Aarhus
Kommune gratis har deltaget i siden 2018.
www.aarhussymfoni.dk/musikkens-boern
Familiekoncerter
Vi afholder hvert år gratis skolekoncerter,
gymnasieprojekter og musikskolesamarbejder
for tusindvis af børn og unge. Derudover
spiller vi også en række koncerter, der er
specielt rettede mod børn og deres familier
– og dét at opleve musikken i fællesskab:
Få julen sunget ind af børnekor og kæmpeorkester.
Oplev Star Wars og Ringenes Herre med levende
musik og korsangere. Fejr Beethoven sammen
16

med den kendte skuespiller Jens Andersen. Se og
hør det klassiske eventyr om Peter og Ulven samt
Tubaen Tubby – og oplev dygtige musikskoleelever
spille side om side med orkestrets veteraner.
Dan dig et overblik over sæsonens mange
familiekoncerter på vores hjemmeside.
www.aarhussymfoni.dk/familiekoncerter
Familienyhedsbrev
Hold dig orienteret og få direkte besked, når
der er nye oplevelser til hele familien: Meld dig
til vores nyhedsbrev på vores hjemmeside.
www.aarhussymfoni.dk/familienyhedsbrev

Dit orkester i skyen

Musikken skal opleves live! Men også online og i din indbakke er der adgang til
store symfoniske oplevelser.
Nyheder og koncertprogram

Download et gratis koncertprogram forud
for ugens koncerter og hold dig ajour med de
kommende opførelser, nye indspilninger, seneste
videoer og bedste artikler – leveret direkte til din
indbakke. Skriv dig op til vores nyhedsbrev på:
www.aarhussymfoni.dk/nyhedsbrev

Baggrundshistorier

Vil du have hele historien om de værker, vi spiller –
og komponisterne bag dem? På vores hjemmeside
kan du finde en lang række artikler skrevet af
eksperter, der med vid og fortællelyst sætter
scenen for musikken og menneskene bag.
www.aarhussymfoni.dk/baggrundshistorier

Kunstnerportrætter

Træd indenfor i kunstnernes verden! Solister,
komponister, dirigenter og orkestermusikere
– alle er de kunstnere med hver deres vinkel på
musikken, fortællingerne og følelserne. Lær dem
at kende i en serie af portrætter og interviews,
hvor mennesker og musik mødes og helheden altid
bliver større end de enkelte dele.
www.aarhussymfoni.dk/kunstnerportraetter

Sociale medier

Få et kig i kulissen og oplev orkesterarbejdet mens
det sker. På vores sociale platforme serverer vi et
råt og usødet øjebliksbillede af musikerlivet – før
det pakkes om til hjemmesiden eller nyhedsbrevet.
Det er her, du hører nyhederne først.
aarhussymfoni.dk
facebook.com/aarhussymfoni
instagram.com/aarhussymfoni
youtube.com/aarhussymfoni
Husk: Du også kan findes vores indspillede musik
på alle de store streamingtjenester (Spotify, Apple
Music, Google Play m.fl.).

#aarhussymfoni

Sommerkoncerter 2021
Vi tyvstarter sæsonen med tre lune sommerkoncerter og tager på en uformel
musikalsk rejse rundt i Europa, hvor to unge pianister og en helt ny generation
af unge dirigenter får muligheden for at vise sig frem.
Solister

Sommer i Europa

Musik af bl.a. Rossini, Delius, Bartók, Gerschwin
og Mendelssohn.
Lørdag 19. juni kl. 13.00

Sommer i Danmark

Musik af bl.a. Kuhlau, Dahlberg, Grieg, Ravel,
Lange-Müller, Nielsen og Lumbye.
Onsdag 23. juni kl. 17.00

Sommer i Paris

Musik af bl.a. Ravel, Offenbach, Delibes og
Strauss.
Lørdag 26. juni kl. 13.00

Anne Sofie Nilausen
Klaver
Jeongwhan Kim
Klaver

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Pris

100 kr. inkl. gebyr

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

12
juni
2021

Operagalla

Opera i parken
Sommeren tager sin begyndelse med gratis operafest i hjertet af Aarhus.
Den Jyske Opera inviterer sammen med
Aarhus Symfoniorkester til en gratis og festlig
operakoncert under åben himmel, hvor du kan
opleve uddrag fra kendte klassikere og mere
ukendte operaskatte. Til Opera i Parken får
du en forsmag på, hvad – og hvem – du kan
glæde dig til at opleve de kommende sæsoner.
Heriblandt sæson 2021-22, der byder på
Inkognito Royal, Aida og Greven af Luxembourg.
Som noget særligt vil du også komme til at se og
høre lidt fra Poul Schierbecks danske opera Fête
galante, der skulle være opført for første gang i

60 år i perioden 4. februar–12. marts, men som
er udsat til en fremtidig sæson – om nogle år.
Opera i Parken er for alle: operajomfruer såvel
som garvede gængere i alle aldre, der inviteres
til en dejlig dag i selskab med stor musik i hjertet
af Aarhus med smagsprøver på de værker, som
Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester
sammen opfører i sæson 2021-22.
OPER A I PARKEN ER S TØ T TE T AF 15. J UNI FONDEN, J Y LL ANDSP OS TENS FOND, S ALLING FONDENE OG A ARHUS KOM MUNE

Dirigent

Anna Skryleva

Ksenia Antonova
sopran

Trond Halstein Moe
baryton

Sted

Medvirkende

Lena Haselmann
mezzosopran

Kor

Tidspunkt

Sidsel Aja Eriksen
mezzosopran

Værker

Stine Rosengren
konferencier
Randy Diamond
sang

Laura Scherwitzl
sopran

Morten Grove Frandsen
kontratenor

Den Jyske Operas Kor

Kendte operaklassikere
samt smagsprøver fra Den
Jyske Operas forestillinger

Skanseparken, Aarhus

Lør. 12/6 2021 kl. 15.00

Pris

Gratis adgang
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28
august
2021

Festugekoncert

Peter Laugesen & Aarhus
Symfoniorkester
Musik er poetisk, poesi er musikalsk. Sammen med byens største orkester spinder
Aarhus’ fremmeste digter en dobbeltviklet tråd til vores inderste.
”Musik og poesi har så mange ting, de er fælles om
– i klang og rytme. De kompletterer hinanden.”
Sådan siger Aarhus-poeten par excellence, Peter
Laugesen. ”Min oplæsning vil i en eller anden
grad være improviseret, dvs. at jeg læser mine
digte i sammenhænge, der opstår i øjeblikket og
lader sig påvirke af musikken, men ud fra mine
egne bøger. Det er altså sammenhængen, der
er improviseret, ikke selve ordvalget i digtene.”

Igen i år betræder Aarhus Festuge og Aarhus
Symfoniorkester nye kunstneriske stier
sammen. Denne gang med en koncert, som
på en poetisk og rørende måde forener musik
og digtekunst. Med afsæt i et stærkt sanseligt
og medrivende musikalsk univers finder
Peter Laugesen de ord, der passer – udvalgt
i øjeblikket, inspireret af musikken.

Dirigent

G. Walker
Lyric for Strings

Tidspunkt

R. Langgaard
Symfoni nr. 4, “Løvfald”

Priser

Bernhard Melbye Voss

Solister

Peter Laugesen
digtoplæsning
Ian van Rensburg
violin

Værker

C. Debussy
En fauns eftermiddag
A. Pärt
Fratres
C. Ives
The Unanswered Question

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Lør. 28/8 2021 kl. 19.30

TYPE

ALM

4+

7+ UNG

175

-

- 105

175

-

- 105

175

-

- 105

INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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S A M A R B E J D S KO N C E R T M E D A A R H U S F E S T U G E

Kraften er med dig i Musikhuset, når Luke
Skywalker, Prinsesse Leia, Han Solo og
Darth Vader flytter ind i Store sal. Star Wars
– The Empire Strikes Back in Concert vises
på det store lærred i en unik opsætning, hvor
Aarhus Symfoniorkester spiller John Williams’
fantastiske filmmusik.
Det århusianske filmpublikum har de seneste

år taget filmkoncerterne til sig, og tusinder
har været på store eventyr sammen med
Aarhus Symfoniorkester og en række episke
blockbustere. Efter sidste års rejse med
Star Wars – A New Hope er turen nu kommet
til Star Wars – The Empire Strikes Back.
Gå ombord i Tusindårsfalken og oplev et
utroligt univers i en galakse langt, langt væk.

FILMKONCERT
2. - 4. SEP 2021
© 2021.03.16 & TM LUCASFILM LTC. ALL RIGHTS RESERVED © DISNEY.
PRESENTATION LICENCED BY DISNEY CONCERTS IN ASSOCIATION WITH 20TH CENTURY
FOX, LUCASFILM LTD. AND WARNER/CHAPPELL MUSIC

9
september
2021

Ravel, Canteloube & Nielsen

Det utæmmelige hjerte

Livet banker med vellyst og vilje i brystet, for tonerne spirer, vokser og folder sig ud med
fortryllende kraft, og vi ser musikkens nøgne puls åbenbaret.
Vitalitet og overskud: Carl Nielsen, Canteloube
og Ravel dykker alle ned i musikkens
mest ukuelige grundstrøm. Carl Nielsens
Espansiva-symfoni er en musikalsk urkraft,
gennemstrømmet af energi og tøjlet vildskab.
Umådelig og ustoppelig: Den vitale musik
er en hyldest til optimismen og livsviljen.

når han skildrer kærlighedens forviklinger
blandt de unge elskende i Auvergne.

Canteloube har skrevet seks sange fra hjertet
af Frankrig. Hans Chants d’Auvergne er
farverig musik, og der er masser af lokalkolorit,

Tilsammen viser værkerne livet fra dets allermest
utæmmelige – og uimodståelige – side.

Dirigent

C. Nielsen
Irmelin Rose

Tidspunkt

C. Nielsen
Symfoni nr. 3, ”Espansiva”

Priser

Marc Soustrot

Solister

Denise Beck
sopran
Frederik Paevatalu Rolin
baryton

Værker
M. Ravel
Bolero

J. Canteloube
Chants d’Auvergne (uddrag):

1) L’Antonueno; 2) Pastourelle;
3) La Pastrouletta e lou Chibalie;
4) Lou Boussu; 5) Bailero;
6) Malurous qu’o uno Fenno

Den hypnotiserende Bolero er en klassiker.
Dens tryllebindende karakter skræller alt
overflødigt bort og blotlægger musikkens
allermest grundlæggende element: Rytmen.

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tor. 9/9 2021 kl. 19.30
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

310 270 255 125
265 235 220 125
225 200 185 125
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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10
september
2021

Fyraftenskoncert

I drifternes vold
En koncert, der går under bæltestedet, og driver begærets, lystens og lidenskabernes
vældige kræfter frem i lyset – til hyldest og til efterlevelse.
Erotik og vildskab: Hos Ravel og Canteloube
er musikken kondenseret til ren saft og kraft.
Canteloube har taget sin hjemegns vellystige
vers og sat dem i musik, der emmer af drifter
og begær. Den potente, farverige musik
illustrerer de dristige vers, så man ikke er i
tvivl om, hvad de handler om: En lidenskabelig
kærlighed til musikken – og til kønsdriften.

et af den klassiske musiks allermest kendte
værker – vi glæder os til at vise dig hvorfor.
Fyraftenskoncerten er et 45-minutters åndehul, hvor
du kan slippe hverdagen og lade op til weekenden med
et symfonisk mesterværk. Koncerten indledes med
en kort introduktion fra scenen. Fordybelse og udelt
begejstring tilskyndes. Øl, vin og vand kan tilkøbes.

Ravels Bolero er ren urkraft, når dirigenten
som en toreador tæmmer symfoniorkestrets
enorme kræfter. Det er orkestral vildskab,
som kun lige bliver holdt i skak. Bolero er

Dirigent

Marc Soustrot

Solist

Denise Beck
sopran

Værker

J. Canteloube
Chants d’Auvergne
M. Ravel
Bolero

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Fre. 10/9 2021 kl. 17.00

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

175

-

- 105

175

-

- 105

175

-

- 105

INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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16
september
2021

Langgaard, Sibelius & Beethoven

Naturens vugge

I naturens skød oplever vi skabelsen påny og hører kaldet fra den vilde underskov, de
solbeskinnede marker og bjergenes rå tinder.
Hos Langgaard har musikken en overnaturlig
og altovervældende kraft. Han var en
ærkekonservativ revolutionær, der på sine helt
egne betingelser svælgede i senromantikkens
toner. Hans femte symfoni udforsker det
sublime i vildtvoksende naturbilleder, vævet
ind i sagnfigurer og kraftfulde klange.
Med Sibelius har vi forbindelse direkte ned til
musikkens skandinaviske grundfjeld. Frostklar,
finsk lidenskab strømmer fra violinistens
fingre i en koncert, der er et koncentrat af
krystalklar nordisk natur. Koncerten er lagt
i de allerbedste hænder: Alina Pogostkina

Dirigent

Leif Segerstam

Solist

Alina Pogostkina
violin

24

Værker

R. Langgaard
5. symfoni, ”Steppenatur
(Sommersagnsdrama)”
J. Sibelius
Violinkoncert
L. v. Beethoven
6. symfoni, ”Pastorale”

startede nemlig sin karriere med at vinde intet
mindre end Sibelius-konkurrencen og spiller i
dag med nogle af verdens største orkestre.
Beethovens Pastorale-symfoni flyder over af
taknemmelig naturnydelse. Symfonien er en
meget personlig skildring af det, der gjorde
Beethoven allermest lykkelig: Ensomme
gåture gennem landlige landskaber, små
rislende bække og gevaldige tordenvejr. Det
er ukompliceret og kommer lige fra hjertet.
Tilsammen maler koncerten et spillevende
billede af den natur, som vi alle kommer fra.

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Tor. 16/9 2021 kl. 19.30

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

310 270 255 125
265 235 220 125
225 200 185 125
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR

22
september
2021

KONTAKT | Goulet, Sejlund & Zwicki

Sansernes symfoni
Smag på musikken, rør ved tonerne, mærk orkestret. I fællesskab skaber vi en oplevelse,
der bryder rammen for den klassiske koncert og ændrer spillereglerne for publikum.
Til denne koncert finder vi tilbage til det allermest
grundlæggende i musikken – og faktisk inden for
enhver kunst: Legen, nydelsen og det sjove. Og
det gælder ikke bare for musikerne på scenen:
Publikum får lov til at lege med badebolde og spise
chokolade under koncerten. Sammen skaber vi
en helt ny oplevelse, der involverer alle sanser.

Desuden spiller vi et splinternyt værk for
symfoniorkester – og publikum! Det er skrevet
af den danske komponist Rasmus Zwicki,
der bruger rytmen som en fælles ramme for
samspil mellem mange mennesker. Aarhus
Symfoniorkester har bestilt 0123456789 særligt
til denne koncert med interaktiv musik.

Maxime Goulet har skrevet en olympisk
ouverture, et chokoladesmagestykke og et
interaktivt, publikumsstyret computerspil,
og danske Pernille Sejlund har skrevet
sæbeboblemusik med ledsagende sang.

Det venter publikum en banebrydende
oplevelse, hvor man bogstavligt talt får
lov at spille med på musikken i salen – og
direkte påvirke musikerne på scenen.
KONTAK TKONCERTEN ER S TØ T TE T AF S ALLING
FONDENE OG S TATENS KUNS TFOND

Dirigent

Holly Mathieson

Medvirkende
Jesper Nordin
konferencier

Værker

M. Goulet
Citius, Altius, Fortius!
M. Goulet
Symphonic Chocolates
M. Goulet
Beach Ball Games for
Orchestra

P. Sejlund
Bubbles

Tidspunkt

R. Zwicki
0123456789

Priser

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Ons. 22/9 2021 kl. 19.30
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

175

-

- 105

175

-

- 105

175

-

- 105

INKL. 30 KR. BILLETGEBYR

30
september
2021

Prokofjev & Brahms

Supernova i det grønne
Et univers af toner eksploderer, og vi overværer den evige kamp mellem natur og kultur
– mellem rå skaberkraft og dannelsens harmoniske ranker.
En monstrøs koncert. Oprørsk, upoleret – og
skrevet af en blot 21-årig ung mand: Prokofjevs 2.
klaverkoncert er en supernova af en klaverkoncert.
Med civiliseret brutalitet genskaber Prokofjev
musikken i sit eget billede. Resultatet er en
dybt fascinerende blanding af primal vildskab
og øjeblikke af bjergtagende skønhed.
Solisten, der håndterer den ekvilibristiske
koncert, er Behzod Abduraimov. Han har spillet
med nogle af verdens største orkestre – og
mindre kan faktisk heller ikke rigtig gøre det, når
man snakker Prokofjevs anden klaverkoncert.
At få chancen for at høre den live er en
begivenhed, som man ikke bør gå glip af.

Dirigent

Andris Poga

Solist

Behzod Abduraimov
klaver

26

Værker

S. Prokofjev
Klaverkoncert nr. 2
J. Brahms
Symfoni nr. 1

Ikke mange komponister kan stå som modvægt til
Prokofjevs utæmmede musikalske terræn – men
det kan Brahms. Hans solbeskinnede verden
er en lise at vandre i, og hans musik har en
selvfølgelighed og naturlighed, som ikke kunne stå i
større kontrast til Prokofjev. I hans musik kan man
ånde frit, og det føles altid som et privilegium at
træde ind i Brahms’ musikalske landskaber. Urkraft
og civilisation; begge dele er helt grundlæggende
dele af musikken – og af denne koncert.

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Tor. 30/9 2021 kl. 19.30

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

355 310 295 165
305 265 250 165
265 230 220 165
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR

1
oktober
2021

Fyraftenskoncert

landskabets toner

En koncert, der spadserer lige lukt ind i hjertet – og tager dig med ud over symfoniske
bakkedrag og på vilde vover.
Velkommen indenfor i Brahms’ verden! Vi
tager jer med på en opdagelsesrejse gennem
landskaber, der både er solbeskinnede og
stormombruste. Brahms’ 1. symfoni er nemlig
en hel verden i sig selv, hvor lys og luft møder
intensitet og alvor. De enorme kræfter lurer lige
under landskabets idylliske overflade, og det
er umuligt ikke at blive draget ind i orkestrets
ubønhørlige opbygning af tøjlet energi.

samlet fortælling fra de allerførste paukeslag til
de allersidste toner, og Brahms taler inderligt
og indfølt til hver eneste af os i salen.
Fyraftenskoncerten er et 45-minutters åndehul, hvor
du kan slippe hverdagen og lade op til weekenden med
et symfonisk mesterværk. Koncerten indledes med
en kort introduktion fra scenen. Fordybelse og udelt
begejstring tilskyndes. Øl, vin og vand kan tilkøbes.

Den første symfoni er således det perfekte møde
med Brahms’ musik: De store følelser emmer
under overfladen, men bliver altid tæmmet af
musikkens imødekommenhed. Symfonien er en

Dirigent

Andris Poga

Værk

J. Brahms
Symfoni nr. 1

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Fre. 1/10 2021 kl. 17.00

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

175

-

- 105

175

-

- 105

175

-

- 105

INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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14-15
oktober
2021

Wagner

Ringen uden ord

Eventyrets moder. 15 timers heltekvad fortættet til én mageløs aften, hvor fantastiske
væsner, nordiske guder og sagnomspundne helte kæmper om magt og magi.
Richard Wagners Nibelungens Ring er et gigantisk
værk: Fire helaftensoperaer for kæmpestort
orkester og lige så stort sangerkorps. Men nu
kan du få det hele på én aften – ovenikøbet
med sagkyndig indføring i værket.
Det var en sensation, da Den Jyske Opera og
Aarhus Symfoniorkester i 1980’erne spillede de
samlede opførelser af Ringen i Danmark for første
gang i 75 år. Wagners musik bed sig fast i publikum
og orkestret, for man kan ikke undgå at blive
indfanget af Wagners farverige og geniale musik.

præsenterer Aarhus Symfoniorkester derfor nu
Der Ring ohne Worte med kæmpeorkester. Ved
denne fælleskoncert kan du høre Lorin Maazels
bearbejdning af kæmpeværket Nibelungens
Ring, udelukkende spillet af orkestret, så
det bliver ”Nibelungens Ring uden ord”.
Helt ”uden ord” bliver det dog ikke, idet
du først får handlingen og Wagners musik
med dens ledemotiver gennemgået sammen
med orkestret, hvorefter du er klar til at
gå ombord i det musikalske eventyr.

Sammen med Aalborg Symfoniorkester
og tidligere orkesterchef Leif Balthzersen

Dirigent

Marc Soustrot

Medvirkende

Leif V. S. Balthzersen
introduktion
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Værk

R. Wagner /arr. L. Maazel
Der Ring ohne Worte

Steder

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

*Koncertsalen,
Musikkens Hus i Aalborg

Tidspunkter

Tor. 14/10 2021 kl. 19.30
*Fre. 15/10 2021 kl. 19.30

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

355 310 295 165
305 265 250 165
265 230 220 165
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR

S A M A R B E J D S KO N C E R T M E D A A L B O R G S Y M F O N I O R K E S T E R

SONYA YONCHEVA
Et overflødighedshorn af opera! Operaelskere
kan godt begynde at glæde sig: Sonya Yoncheva
er nemlig solist i et væld af de største arier af
blandt andet Bizet, Puccini, Verdi og Mascagni.
Du kommer til at opleve både ”O mio Babbino
caro”, ”Habanera” fra Carmen og ”Rusalkas sang
til månen” – og mange flere klassikere fra
sopranernes overdådige vokalverden.
KLASSISK
29. OKTOBER 2021 KL. 19.30
580 - 780 KR

Sonya Yonchevas smukke sopranstemme og
enestående dramatiske tilstedeværelse er blevet
rost til skyerne blandt anmeldere verden over.
Hun synger jævnligt i de store operahuse som
Metropolitanoperaen, La Scala, Covent Garden
og Wiener Staatsoper. Det er med andre ord en
superstjerne, som man kan opleve i Symfonisk
Sal sammen med Aarhus Symfoniorkester.

4+6
november
2021

Berlioz, Ravel & Saint-Saëns

Kispus med døden

Mørket både skræmmer og tryllebinder os, mareridtets melodier bliver til leg, og i lyset
viger nattens dæmoner for virkelighedens dramaer og lidenskab.
Drama og store følelser forenes i noget af den
mest medrivende musik, der er skrevet: Vi
serverer et fransk program fyldt med delikatesser.

Rondo capriccioso bliver spillet af Michael Germer,
der i 2020 vandt Den Danske Strygerkonkurrence
og dermed også denne koncert.

Introduktion og Rondo Capriccioso er opera for
violin: Store lidenskaber i det lille format. Det
er farverig musik, der er skræddersyet til at
udfordre både fingre og følelser hos solisten.

Ravels Gaspard de la nuit er en sjælden
lækkerbisken, som her præsenteres for første
gang herhjemme i en udgave for orkester.
I Ravels fabulerende univers møder vi
sagnvæsner, uhyggelige landskaber og en tour
de force ind i nattens mareridt. Døden danser,
underskønne sirener lokker, og musikken
maler det hele så livagtigt, at vi mærker
døden selv ånde os i nakken i koncertsalen.

I Saint-Saëns’ 3. violinkoncert mødes vitalitet
og tidløs elegance. Her forenes violinens fyrige
temperament med dens mest smægtende side i en
afvekslende koncert. Violinkoncerten såvel som

Dirigent

Marc Soustrot

Solist

Michael Germer
violin
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Værker

H. Berlioz
Ouverture til Romersk
karneval
C. Saint-Saëns
Violinkoncert nr. 3
C. Saint-Saëns
Introduktion og Rondo
capriccioso

M. Ravel /arr. M. Constant
Gaspard de la nuit

Steder

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus
*DR Koncerthuset,
København

Tidspunkter

Tor. 4/11 2021 kl. 19.30
*Lør. 6/11 2021 kl. 15.00

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

355 310 295 165
305 265 250 165
265 230 220 165
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR

13
november
2021

Familiekoncert

Bravo Beethoven!

Vi fejrer Beethovens 250-års fødselsdag sidste år med en levende musikalsk fortælling
for hele familien.
Hvordan kan det være, at der er noget musik, der
bare holder, mens andet bliver glemt efter første
opførelse? Hvem var den her mand, hvis musik vi
aldrig bliver trætte af – og som man hele tiden kan
finde nye dybder i? Hvad kan man bruge ham til i
dag? Og hvad skal vi i det hele taget med musik?
Det er nogle af de spørgsmål, som skuespiller
Jens Andersen har stillet sig selv, og som han i

Dirigent

David Björkman

Medvirkende

Jens Andersen
solist og konferencier

Værker

Populære værker af
Beethoven

denne festlige fødselsdagskoncert vil forsøge at
gøre os klogere på – naturligvis med hjælp fra
symfoniorkestret og Beethovens fantastiske musik.
Fortællingerne om det, der betyder allermest
for os – ikke mindst musikken – står nemlig
Jens Andersen nært. Du kan med andre
ord se frem til en sjov, tankevækkende og
ikke mindst musikalsk fængslende tur med
familien gennem Beethovens univers.

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Lør. 13/11 2021 kl. 12.00

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

175

-

- 105

175

-

- 105

175

-

- 105

INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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18+20
november
2021

VELLYD | Rautavaara, Respighi, Purcel, Händel & Dowland

Hjernemesse

Træd uden for dig selv en stund, og lad himmelske sange og henførte toner rense
tankekrogene og skænke dig fred og fornyet energi.
VelLyd er en koncertserie, som sætter fokus på
følelsen af velvære og udsøgt musikalsk skønhed.
Vi har fyldt koncerterne med livgivende, inderlig
musik – og sat den ind i kirkens fredfyldte
omgivelser. I domkirkens hvælvede rum kan du
lade hverdagen fare og synke ind i musikken.
I kirkerummet kan du enten vælge almindelige
siddepladser – eller opleve musikken i blødere
omgivelser i et loungeområde med madrasser
og sækkestole, hvorfra du kan nyde musikken
i dæmpet belysning. Naturen og fuglene
er et gennemgående tema i musikken, og
undervejs kan du lade dig flyde hen til smukke

Dirigent
Ben Bayl

Solist

James Laing
kontratenor

32

og drømmende projektioner af fugle og andre
bevingede væsner på væggene, mens James
Laings overjordiske kontratenor binder koncerten
sammen og indgyder trøst og varme.
Hvad enten du søger stilhed, lindring eller bare
en smuk og åndfuld oplevelse kan musikken
give dig fornyet sindsro. VelLyd-koncerten
er en lejlighed til at samle ny energi, når
musikken skaber et øjeblik uden for tiden.
VELLY DSKONCERTEN ER S TØ T TE T AF S ALLING FONDENE
OG A ARHUS KOM MUNES KULT URUDVIKLINGSPUL J E

Medvirkende

Steder

Værker

Tidspunkter

Christoffer Brekne
videoprojektioner
Sange af Purcell, Dowland
og Händel – samt Respighis
”Gli Ucelli” (fuglene) og
Rautavaaras ”Cantus
Arcticus”

*Domkirken i Aarhus
**Domkirken i Viborg

*Tor. 18/11 2021 kl. 19.30
**Lør. 20/11 2021 kl. 16.00

Pris

100 kr. inkl. billetgebyr

9
december
2021

Julekoncert

Lys i mørket

Julens traditionsrige oratorium genskrives, når Bachs velsignede bud får nye vinger at
flyve på, og mesteren selv byder op til dans.
Thomas Agerfeldt Olesen har kastet sig
over det største værk overhovedet: Bachs
Juleoratorium. Med udgangspunkt i Bach fejrer
han den højstemte, håbefulde og mystiske
glæde, der omgærder julen – og det mørke, som
julen også bærer på. Teksten er den samme;
musikken er Agerfeldt Olesens helt egen.
Weinachtsoratorium er et værk, der er skrevet
både med og mod Bach – og det er et af de
mest spændende værker i dansk musik de
seneste år. Oratoriet havde premiere for et

Dirigent

Florian Helgath

Solist

Peter Lodahl
tenor

Kor

Concert Clemens
Vokalensemblet GAIA

Værker

J. S. Bach
Orkestersuite nr. 3

mindre ensemble i 2017, men det er første
gang, du kan høre det med fuldt orkester.
Men hvad ville en koncert med udgangspunkt
i Bach være uden musik af komponisten
selv? Derfor supplerer vi med mesteren
selv i form af den tredje orkestersuite, hvor
komponisten slår sig løs i det store format. Vi
glæder os til at fejre julen sammen med jer.

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Tor. 9/12 2021 kl. 19.30

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

355 310 295 165
305 265 250 165
265 230 220 165
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR

T. A. Olesen
Weihnachtsoratorium
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15
december
2021

Familiejulekoncert

Messias i børnehøjde

Familier med hang til julehygge og fælles glæder kan se frem til, at verdens mest elskede
juleværk omsider kan opleves på dansk.
Endelig en udgave af Händels evigt aktuelle
Messias, som børn ikke bare kan synge – men
også forstå! Vi har fået den danske komponist
John Frandsen til at bearbejde Händels
elskede juleklassiker, så alle kan være med.

Så nu kan du roligt tage hele familien med ind at
høre den største juleklassiker overhovedet. Sopran
og fortæller Sophie Thing-Simonsen gør historien
levende undervejs, mens Aarhus’ bedste børne- og
skolekor synger så englene... lytter. Halleluja!

Det gælder også orkestret: I denne unikke udgave
af Messias får du nemlig fornøjelsen af at høre hele
symfoniorkestret spille med. Du kan glæde dig til
en version, hvor alle højdepunkterne er med – og
teksten er ovenikøbet på dansk.

Dirigent

Ole Faurschou

Solister

Sophie Thing-Simonsen
Sopran og fortæller
NN
Drengealt

34

Kor

Det Jyske Musikkonservatoriums pigekor
Skt. Clemens drengekor
Diverse skolekor

Værk

G. F. Händel
Uddrag af Messias med
dansk tekst (arr. John
Frandsen)

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Ons. 15/12 2021 kl. 19.00

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

175

-

- 105

175

-

- 105

175

-

- 105

INKL. 30 KR. BILLETGEBYR

18
december
2021

Korkoncert

Syng-med Messias
Hundredvis af korsangere kommer højtiden i hu sammen med orkestret i en storslået
fælleskoncert, hvor stemmebånd og stråleglans klinger om kap.
Der er få værker så dejlige som Händels
Messias – og nu kan du opleve det i en
gigantisk udgave med korsangere fra hele
landet. Vi fylder hele Symfonisk Sal med
korister, der har øvet sig i ugevis på værket.
På scenen sidder symfoniorkestret, og vi
åbner både korbalkonen og de øvre balkoner
for publikum, hvorfra man for alvor kan nyde
både det store kor, orkestret – og musikken.

I mere end et årti har orkestret og korene i
fællesskab skabt et intenst koncertformat,
som man ikke bør snyde sig selv for – heller
ikke hvis man kun er med på en lytter.
*Publikum synger ikke med til denne koncert.
Ønsker man at deltage som korist, skal man
kontakte Kor72 for nærmere information:
www.kor72.dk

Aarhus Symfoniorkester kan bryste sig af at
have en solid ”sing-along”-tradition*, der har
bidt sig godt fast i det midtjyske kormiljø. I

Dirigent

Steven Moore

Solister

Cathrine Breinholt Højlund
sopran
Anders Kampmann
tenor

Kor

Kor72 og korister fra hele
landet

Værk

G. F. Händel
Messias (uddrag)

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Lør. 18/12 2021 kl. 14.00

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

175

-

- 105

175

-

- 105

175

-

- 105

INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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Nøddeknækkeren
Juletradition for hele familien

Den Kongelige Ballets eventyrlige iscenesættelse af
alle tiders juleballet er en særlig tradition i juledagene.
Glæd jer til endnu en rejse med pigen Clara ind i
Slaraffenland med de dansende snefnug, valsende
blomster, Sukkerfeen og ikke mindst Musekongen.
En drømmende opførelse af den klassiske ballet med
DANS
29. DEC KL 19.30 & 30. DEC KL 12 OG 16

George Balanchines koreografi og Tjajkovskijs musik.
Det Kongelige Teaters balletmester, Nikolaj Hübbe,
står bag iscenesættelsen, mens Anthony Ward står
bag den farverige scenografi. I orkestergraven sidder
Aarhus Symfoniorkester ledet af Holly Mathieson og
fuldender oplevelsen.

5-9
januar
2022

Nytårskoncerten

Vild med dansen
Vi smider alle hæmninger og gør dansemusikkens forrygende satser levende på scenen –
med hjælp fra Mads Vad og to blændende unge dansetalenter.
Ved nytårskoncerterne 2022 byder Aarhus
Symfoniorkester op til dans. Vi har samlet
nogle af de mest medrivende dansetoner fra
symfoniorkestrets verden – og allieret os med
en både kyndig og karismatisk guide til dansens
verden: Mads Vad fra ”Vild med dans” leder
publikum igennem en underholdende aften
fyldt med alt det bedste fra dansens verden.
Men hvad er de dejlige danse uden nogen til at
danse dem? Derfor har vi inviteret de to eminente
dansere Aksa Elisabeth Nepper og Julius Sjöberg
Vind med på scenen. Til tonerne af de bedste

Dirigent

Sascha Goetzel

Solister

Mads Vad
konferencier
Julius Sjöberg Vind
Aksa Elisabeth Nepper
dansere

Værker

Dansemusik af bl.a. Lumbye,
Strauss, Piazolla, Offenbach
og Khatchaturian

Steder

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

danse af Lumbye, Strauss, Piazolla, Offenbach
og Khatchaturian viser de to unge dansetalenter
præcis, hvor fejende festlig musikken er.
Vi håber det bliver svært at sidde stille, og at
publikum går dansende fra koncerten inspireret
af de to unge stjernedansere og et veloplagt
Aarhus Symfoniorkester under ledelse af
den østrigske dirigent Sascha Goetzel.

*Morsø Teater
**Kulturhuset Skanderborg

Tidspunkter

Ons. 5/1 2022 kl. 19.30
*Tor. 6/1 2022 kl. 19.30
**Fre. 7/1 2022 kl. 19.30
Lør. 8/1 2022 kl. 12.00
Lør. 8/1 2022 kl. 19.30
Søn. 9/1 2022 kl. 15.00

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

355 310 295 165
305 265 250 165
265 230 220 165
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR

37

Ringenes Herre-trilogien finder sin afslutning i
den fantastiske Kongen vender tilbage. Det bliver
alle gode gange tre, når Musikhuset på ny bliver
bestormet af hobbitter, orker, elvere, troldmænd

og såmænd også mennesker. Oplev et veloplagt
Aarhus Symfoniorkester og et kæmpe kor opføre
Howard Shores prisvindende filmmusik, mens sidste
del af Ringenes Herre ruller over lærredet i Store sal.

FILMKONCERT
20. - 22. JANUAR 2022
Ringenes Herre Live præsenteres i samarbejde med New Line Cinema / Warner Brothers

27
januar
2022

Segerstam & Mahler

Titanens øje
Klangen af det ufattelige tager pusten fra os, og i det sublimes åsyn mødes et
tonelandskab fuldt af farer og vilde henrykkelser.
Hos Mahler møder vi altid den største
smerte og den største lykke. Og Mahlers
første symfoni er ikke bare hans egen første
symfoni – den er også begyndelsen på en
række symfonier, der ikke er set magen til.
Den første symfoni brød alle grænser og får
selv i dag publikum til at tabe vejret. Den er
banebrydende og bjergtagende, både i sin
musikalske mangetydighed og i det aftryk,
som den sætter på lytteren. Det er som at stå
ansigt til ansigt med selve musikkens væsen.

Dirigent

Leif Segerstam

Værker

L. Segerstam
Symfoni nr. 335, til minde
om Gunilla Segerstam
G. Mahler
Symfoni nr. 1, ”Titan”

Til koncerten spiller vi også musik af en af
nutidens kæmper. Den umådeligt produktive
Leif Segerstam har skrevet endnu et værk til
sin i forvejen enorme samling af symfonier,
og vi har fået lov til at opføre den med
komponisten selv på dirigentpulten. Denne
koncert bliver giganternes møde.

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Tor. 27/1 2022 kl. 19.30

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

355 310 295 165
305 265 250 165
265 230 220 165
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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3
februar
2022

Schubert, Brahms, Dvorák & Rachmaninov

Svingom med fryden
Drømmende, dansende og dristige: Med kridtede sko tager ungdommen sine første
begejstrede livtag med de voksnes verden.
Schuberts strålende første symfoni er den
bedste symfoni af Schubert, som du ikke har
hørt endnu. Musikken emmer af ungdom og
optimisme, når han tager arven op efter sine
store forgængere – men på helt sin egen måde.
Det er komponistens første og vidunderligt
elegante skridt ind i symfoniernes verden.

Koncerten er fuld af ungdommeligt gåpåmod
og impulsivitet, og musikken flyder over af
både varme klange og indadvendt drømmeri.
Vi krydrer med energiske østeuropæiske
danse fra Brahms og Dvorák til en koncert,
der står i ungdommens og dansens tegn.

Rachmaninovs første klaverkoncert er
også det første store eksempel på, hvad
den russiske mester kunne med et klaver.

Dirigent

Andreas Stoehr

Solist

Daumants Liepins
klaver

Værker

F. Schubert
Symfoni nr. 1
J. Brahms
Ungarske danse (uddrag)
A. Dvorák
Slaviske danse (uddrag)

S. Rachmaninov
Klaverkoncert nr. 1

Tidspunkt

Sted

Priser

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tor. 3/2 2022 kl. 19.30

TYPE

ALM

4+

7+ UNG

310 270 255 125
265 235 220 125
225 200 185 125
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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4
februar
2022

Fyraftenskoncert

Dans med mig

En koncert, der fylder balkortet med eksotiske trin og fængende rytmer. Hvor livet
ligger legende for dine fødder – og hvert skridt tæller.
Enkel og indtagende: Vi tager jer med
ind i dansens verden. Dansen er nemlig
musikkens allermest fundamentale – og
allermest uimodståelige – partner.
Brahms og Dvorák slår sig løs i danse fra det
Østeuropa, der fascinerede dem begge to endeløst.
Fædrelandets folkemusik var indprentet i Dvoráks
tjekkiske sjæl – og Brahms var dybt tiltrukket af
Ungarns eksotiske og fremmedartede toner.
Schuberts første symfoni er den unge komponists
allerførste forsøg udi den symfoniske kunst.

Dirigent

Andreas Stoehr

Værker

F. Schubert
Symfoni nr. 1
J. Brahms
Ungarske danse (uddrag)
A. Dvorák
Slaviske danse (uddrag)

Det er et vidunderligt univers, som Schubert
tager os med ind i – fyldt med optimisme og
legende livslyst. Musikken er let på tå, men
aldrig letbenet. Vi lover, at du kommer til at gå
dansende på weekend efter denne koncert.
Fyraftenskoncerten er et 45-minutters åndehul, hvor
du kan slippe hverdagen og lade op til weekenden med
et symfonisk mesterværk. Koncerten indledes med
en kort introduktion fra scenen. Fordybelse og udelt
begejstring tilskyndes. Øl, vin og vand kan tilkøbes.

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Fre. 4/2 2022 kl. 17.00

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

175

-

- 105

175

-

- 105

175

-

- 105

INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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10-11
februar
2022

Wagner, Mahler & Elgar

Hinsides det ubærlige

Nuancerne af menneskets eksistens belyses – fra den mørkeste afgrund til himlen i det
høje – og mellem tab og tro finder vi håbet og vejen frem.
Fra det lysende håb til sorgens dunkle afgrund;
Wagner, Mahler og Elgar bringer os helt ud i
følelsernes ekstremer. Wagners Lohengrin-forspil
er et privilegeret blik på guddommeligheden
selv, og Mahlers Kindertotenlieder er et besøg i
fortvivlelsens dybeste mørke. De hjerteskærende
sange er som et blik ind i selve sorgen, med alle
dens aspekter af fortrængning, glemsel, erindring
og accept.

Elgar, derimod, er britisk, kernesund og helt
uden bagtanker. Symfonien er umiddelbar
og umiddelbart elskelig i sin skildring af
menneskelivets fulde erfaring – og rummer et
enormt håb for fremtiden.

Dirigent

Steder

Michael Schønwandt

Solist

Elisabeth Jansson
mezzosopran

42

Værker

R. Wagner
Forspil til 1. akt af Lohengrin

Sammen med publikum drager vi på en tour de
force gennem musikkens – og livets – lyseste og
mørkeste stunder.

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

G. Mahler
Kindertotenlieder

*Viborg Katedralskole

E. Elgar
Symfoni nr. 1

Tor. 10/2 2022 kl. 19.30
*Fre. 11/2 2022 kl. 19.30

Tidspunkter

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

310 270 255 125
265 235 220 125
225 200 185 125
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR

ANNA NETREBKO &
YUSIF EYVAZOV
Stjernestøvet fra verdens største operahuse drysser
ud over Musikhuset, når det aarhusianske publikum får
mulighed for at opleve intet mindre end en af verdens
største sangere. Anna Netrebko er et ikon i operaens verden. Karismatisk, uimodståelig – og med en
musikalitet og et nærvær på scenen, der er helt uden lige.
Når hun så tilmed medbringer sin tenor-husbond, Yusif
Eyvasov, så er der løfte om en koncert helt, helt ud over

det sædvanlige. Begge sangere slår normalt deres folder
på scener som Metropolitan-operaen, Wiener Staatsoper og La Scala, og deres samspil er sublimt.
De to verdensstjerner synger de største arier og duetter
fra Pucchini. Desuden får vi uddrag fra La Gioconda
af Ponchielli, Adriana Lecouvreur af Cilea og masser af
musik af Verdi, heriblandt musik fra Othello. Det bliver
en uforglemmelig aften i de store stjerners tegn.

Anna Netrebko, sopran - Yusif Eyvazov, tenor
Pier Giorgio Morandi, dirigent - Aarhus Symfoniorkester
KLASSISK
25. FEB 2022
1250, 1450, 1650 KR
Foto: Vladimir Shirokov

Tjajkovskijfestival
“Hans musik kommer direkte fra hjertet og er lige så
inderlig som var den skrevet med hans eget blod.”
Nogle af de mest lyttevenlige, medrivende 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
orkesterklange. 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 symfonier – 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.
44

Program

Tor.-fre. 24-25/3 kl. 19.30

Hvad hjertet er fuldt af
Violinkoncert
Symfoni nr. 6, “Pathetique”
>> Se koncertomtale på side 45

Ons. 30/3 kl. 19.30

Pragtfuldt postyr
Klaverkoncert nr. 1
Symfoni nr. 5
>> Se koncertomtale på side 46

Lør. 2/4 kl. 15.00

Eventyr og hjerteblod
Suite fra Nøddeknækkeren
Symfoni nr. 4
>> Se koncertomtale på side 47

Søn. 3/4 kl. 15.00

derfra min verden går
Uddrag fra Aarstiderne
Scène dansante
Klavertrio
>> Se koncertomtale på side 48

24-25
marts
2022

Tjajkovskij

Hvad hjertet er fuldt af

Slavisk folkesjæl og solisteri af en anden verden. Tjajkovskijs sjette symfoni
og violinkoncert flyder over af lidenskab og mesterlig melankoli.
”Mit hjerte er fuldt. Det tørster efter at krænge
sig selv ud i musik.” Sådan sagde Tjajkovskij,
før han begyndte at skrive sin violinkoncert.
Hvad hjertet var fuldt af er nogle af de bedste
orkestertemaer, som Tjajkovskij nogensinde har
skrevet og en solostemme så udfordrende, at den
længe blev anset for uspillelig i sin virtuositet.

En lidenskabelig symfoni, fuld af passion:
Tjajkovskij udgød hele sin sjæl i sin ”Pathetique”symfoni. Den ”starter med et udråb og
slutter med et gisp,” sagde Schönberg om
symfonien. Symfonien ender i afgrundsdyb
fortvivlelse – ganske som Tjajkovskijs eget liv.

Dirigent

Sted

Marc Soustrot

Solist

Alexander Sitkovetsky
violin

Værker

P. I. Tjajkovskij
Violinkoncert
P. I. Tjajkovskij
Symfoni nr. 6, “Pathetique”

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkter

Tor. 24/3 2022 kl. 19.30
Fre. 25/3 2022 kl. 19.30

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

355 310 295 165
305 265 250 165
265 230 220 165
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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30
marts
2022

Tjajkovskij

Pragtfuldt postyr

Solist og orkester duetterer – og duellerer – frygtløst på randen af det umuliges kunst,
inden musikken tager springet og lader følelserne få frit spil i Tjajkovskijs femte symfoni.
Verden er fuld af klaverkoncerter – men få
er så majestætiske, udfordrende og slet og
ret underholdende som Tjajkovskijs første
klaverkoncert. Tjajkovskij strør generøst om
sig med musik så fuld af karakter, at de fleste
komponister ville have givet deres højre arm for
at kunne gøre det samme. Klaverkoncerten flyder
over ikke bare af virtuost spil, men også af det ene
brusende og berusende tema efter det andet.

Det har næppe været ment som en ros, men
Tjajkovskij kunne virkelig som ingen anden skrive
den slags følelser frem i sin musik. Den femte er
på mange måder hans mørkeste symfoni, men
midt i mørket rummer musikken også en enorm
modstandskraft. Tilsammen gør det symfonien
til et værk, der fæstner sig dybt i lytterens sind.

”Pandemonium, delirium tremens og raseri!”
Sådan anmeldte en kritiker Tjajkovskijs femte
symfoni, da den blev opført første gang.

Dirigent

Marc Soustrot

Solist

Zlata Chochieva
klaver

Værker

P. I. Tjajkovskij
Klaverkoncert nr. 1
P. I. Tjajkovskij
Symfoni nr. 5

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Ons. 30/3 2022 kl. 19.30

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

355 310 295 165
305 265 250 165
265 230 220 165
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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2
april
2022

Tjajkovskij

Eventyr og hjerteblod

Et fantastisk og fantasifuldt møde med den klassiske musiks mest bedårende værk, før
man gribes i kraven og rives med af Tjajkovskijs ildevarslende fjerde symfoni.
Tjajkovskij skrev noget af det mest storslåede
musik, der nogensinde er hørt – og noget af
det mest indtagende. Til Tjajkovskijfestivalens
afslutningskoncert får vi nogle af de mest
lyttevenlige, medrivende og i det hele taget
mageløse værker, der nogensinde er skrevet.
Nøddeknækkerens eventyrlige univers er verden
over blevet mange menneskers første møde med
den klassiske musik. Og man kan dårligt forestille
sig en bedre indgang til musikkens vidunderlige
verden: Her er bedårende tøjdyr og dansende
småkager samt charmerende melodier til overflod.

Dirigent

Marc Soustrot

Værker

P. I. Tjajkovskij
Suite fra Nøddeknækkeren
P. I. Tjajkovskij
Symfoni nr. 4

Den fjerde symfoni er derimod hjerteblod og
skæbnesang, og den var Tjajkovskijs bud på en
Skæbnesymfoni: ”Den fatale kraft, der hænger
over vore hoveder som et Damoklessværd
og uafvendeligt forgifter vore sjæle.” Det er
Tjajkovskijs egen beskrivelse af det måske mest
storslåede tema, han har skrevet. Vi glæder os.

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Lør. 2/4 2022 kl. 15.00

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

310 270 255 125
265 235 220 125
225 200 185 125
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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3
april
2022

Tjajkovskij

Derfra min verden går

Melankolsk, malerisk og mytisk. Steinway-tangenterne synger om hjemlandets skønhed
og bittersøde minder.
Tjajkovskij skrev ikke ret meget musik for
klaveret i det lille format. Til gengæld er det
godt. Dumka er en helt lille musikalsk verden i
miniature, både afvekslende og melankolsk.
Aarstiderne skildrer årets gang i musik så indfølt,
at værket føles som at se direkte ind i den
russiske folkesjæl. Vel at mærke en malerisk en af
slagsen; her er lærkesang, vintergækker og hvide
nætter. I efteråret går jagten ind, og om vinteren
søger vi tilflugt ved ildstedet sammen med
Tjajkovskij. Det er næsten som at være der selv.

Medvirkende
Zlata Chochieva
klaver

48

Værker

P. I. Tjajkovskij
Aarstiderne (uddrag)

Ian van Rensburg
violin

P. I. Tjajkovskij
Dumka

Eugene Hye-Knudsen
cello

P. I. Tjajkovskij
Klavertrio

Klavertrioen er måske noget af den sværeste
musik, som Tjajkovskij har skrevet for
klaveret – og den mest bjergtagende. Værket
er skrevet til minde om en mentor, og smukkere
gravskrift kan man ikke forestille sig.

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Søn. 3/4 2022 kl. 15.00

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

175

-

- 105

175

-

- 105

175

-

- 105

INKL. 30 KR. BILLETGEBYR

22
april
2022

Wagner, Mozart & Mendelssohn

Genopstandelsens frø
Det guddommelige skyder knop i musikken, og i forvandlingen fra spire til blomst
genoplever vi tilværelsens vidunder og stædige kamp.
Ny indsigt, ny kirke – og en ny
koncertmester! I år fejrer vi begyndelser.
Der er musik, der er skrevet til guderne – og
så er der musik, der bare føles sådan! Wagner
indkapsler fem timers opera i et sublimt, helligt
nu. Hans ”Langfredagsmusik” skildrer et
forvandlingens øjeblik, hvor naturen bliver fornyet,
og Parsifal genfinder kærligheden og uskylden.
Mendelssohn fejrer religiøs nytænkning i
form af Reformationen i sin femte symfoni,

Dirigent

Alexander Polianichko

Solist

Cristian Chivu Ivan
violin

Værker

R. Wagner
”Langfredagsmusik” fra
Parsifal
W. A. Mozart
Violinkoncert i A-dur, KV219
F. Mendelssohn
Symfoni nr. 5,
“Reformationssymfonien”

der i øvrigt deler en fælles tonesekvens med
Wagner. Med rødderne fast plantet i både
krig og kamp er symfonien en hyldest til
Luthers stædige strid for en ny kirke.
Mozarts violinkoncert, derimod, er ikke det
mindste religiøs – lige bortset fra, at Mozarts
musik altid er guddommelig. Vi fejrer ansættelsen
af vores koncertmester Christian Chivu ved
at give publikum chancen for at høre ham som
solist i Mozarts ”tyrkiske” violinkoncert.

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Fre. 22/4 2022 kl. 19.30

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

310 270 255 125
265 235 220 125
225 200 185 125
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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30
april
2022

Familiekoncert

Peter, Tubby og Ulven

Nyd to musikalske fabler, der sætter instrumenterne i hovedrollerne og slipper eventyret
løs i orkestret.
Den amerikanske komponist George Kleisinger
har skrevet et humoristisk værk om Tubaen
Tubby, der er ked af aldrig at få lov til at spille
melodier. Alle instrumenterne i orkestret stemmer
i med deres egen karakter og plads i historien.

buestrøg. Sammen digter de en højst mærkværdig
fabel om eventyrlysten, der bor i os alle, og
den snarrådighed, der kan være nødvendig,
når man overmodigt krydser grænsen fra det
kendte og sikre til det ukendte og farlige.

I Prokofjevs eventyr om ”Peter og ulven” får
instrumenter også deres helt eget liv, og figurerne
låner lystigt af den symfoniske stemmeklang.
Fuglen er en fløjte, anden er en obo, katten
er en klarinet, ulven er hornet, bedstefaren er
en fagot, jægerne er slagtøjet og den lidt for
nysgerrige Peter snakker med på strygernes

Hans Dueholm læser op og fortæller, mens
Aarhus Symfoniorkesters tubaist, Jonathan
Borksand Hanke, tager sig af rollen som Tubby.

Dirigent

Værker

Sted

S. Prokofjev
Peter og Ulven

Tidspunkt

NN

Solister

Hans Dueholm
fortæller

50

Jonathan Borksand Hanke
Tuba

G. Kleinsinger
Tubaen Tubby

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Lør. 30/4 2022 kl. 12.00

Pris

Gratis adgang
Pladsbestilling nødvendig

5
maj
2022

Kilar & Dvorák

Fædrelandets favn

Med blodet brusende i ørene kysser vi mindet om hjemstavnens melodier, dens
formgivende natur, det vundne og det mistede.
Wojciech Kilars Orawa er en pastorale for
det 20. århundrede. Det er en hypnotisk og
filmisk hyldest til de smukke Karpaterbjerge,
og musikken rummer en insisterende længsel
efter naturen i al sin voldsomhed.
Dvoráks cellokoncert er ikke skrevet på tabet af
det tabte land, men derimod en tabt kærlighed.
Koncerten er den største, der er skrevet for
instrumentet – og den bliver spillet af mageløse
Camille Thomas, der igen kommer til Aarhus.

Dirigent

Michał Nesterowicz

Solist

Camille Thomas
cello

Værker
W. Kilar
Orawa

A. Dvorak
Cellokoncert
A. Dvorák
Symfoni nr. 7

Dvoráks syvende symfoni er også hans
mørkeste, en alvorlig og indtrængende tone
dens livsblod. Den forener på fuldendt vis det
umiddelbare og det udfordrende i storladen
heroisk musik og lyriske øjeblikke. Intenst
og inderligt fører musikken os tilbage til
dér, hvor det hele starter: Fædrelandet.

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Tor. 5/5 2022 kl. 19.30

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

310 270 255 125
265 235 220 125
225 200 185 125
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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Live-sampling og orkesterimitation
Oplev musik komponeret med lyde i stedet for noder: SØS Gunver Ryberg og Aarhus
Symfoniorkester uropfører sammen et nyskabende værk til SPOT Festival 2022.
Værket er bestilt til lejligheden af orkestret
og byder bl.a. på live-sampling af orkestret
samt ”omvendte remixes”, hvor musikerne
imiterer SØS Gunver Rybergs elektroniske
kompositioner! Oplevelsen forstærkes af
specialdesignet lys- og videokunst for at
trække publikum helt ind i musikken.

højborge og til events som Berghain, Atonal,
Boiler Room, CTM Festival, Flow Festival og
EKKO. Hendes tilgang til musik sammenlignes
bedst med den måde mere ”traditionelle”
komponister fra det 20. århundrede (Ligeti,
Xenakis, Grisey og Saariaho) har skabt deres
musikalske og/eller elektroniske pionérarbejde.

SØS Gunver Ryberg er en banebrydende dansk
komponist og lydkunstner. Hun får invitationer
fra elektroniske verdensnavne som Aphex Twin
og har optrådt i mange af den elektroniske musiks

Dirigenten og multikunstneren Halldis
Rønning leder orkestret gennem dette
nybrud i dansk elektronisk/orkestermusik.
KONCERTEN ER S TØ T TE T AF S TATENS KUNS TFOND

Lørdag 7. maj 2022 • www.spotfestival.dk

12
maj
2022

Beethoven, Schubert & Mozart

Forvandlingens stemme

Fortidens fakkel lyser fremtiden op, og fordums stemmer synger med fornyet røst i et
vidnesbyrd om vores ypperste potentiale.
Opbrud. Oprør. Afklaring. Mennesket
transformeres til noget andet og mere i
Beethovens Prometheus-ouverture – og
Schuberts sange gør det samme, når de
kommer ind i den store koncertsal: Denne
koncert handler om forvandling.
Schuberts sange blev egentlig skabt i det lille
format. Men musikalsk såvel som følelsesmæssigt
er sangene så righoldige, at nogle af tidernes
største komponister har genskabt dem i
symfoniorkestrets store format. Derfor møder
vi Schuberts sange set med Lizsts, Weberns,

Dirigent

Hartmut Haenchen

Solister

Yana Kleyn
sopran
Arttu Kataja
baryton

Værker

L. v. Beethoven
Ouverture til Die Geschöpfe
des Prometheus
F. Schubert
Udvalgte sange orkestreret af
Reger, Liszt, Webern, Berlioz
og de Murashkin – samt
uddrag af “Rosamunde”

Regers, de Murashkins og Berlioz’ briller – og
hører dem gennem Yana Kleyns og Arttu Katajas
smidige stemmer. De Murashkins arrangementer
er uropførelser særligt bestilt til denne koncert.
Mozarts Linzer-symfoni er skrevet på rent
overskud. Den er et vidnesbyrd på en komponist,
der er en mester på højdepunktet af sin
kunnen. Mozart jonglerer overlegent med de
musikalske traditioner – og tilføjer et par
af sine helt egne ideer. Det beskedne bliver
stort – både hos Mozart og hos Schubert.

W. A. Mozart
Symfoni nr. 36, “Linzer”

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Tor. 12/5 2022 kl. 19.30

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

355 310 295 165
305 265 250 165
265 230 220 165
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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19
maj
2022

Verdi, Madsen & Beethoven

Skæbneklange
Fortidens musikalske højdepunkter – og fremtidens: En elsket klassiker mødes med et
splinternyt værk af Aarhus Symfoniorkesters huskomponist.
Allan Gravgaard Madsen har skabt en vibrerende
og levende concerto grosso ud af klangfarver,
rum, toner og form. Hans musik knytter an
til både hans egen og musikernes personlige
historie, tvivl, styrker og sårbarhed. Koncerten er
nemlig skabt i nært samarbejde med musikerne
i JACK Quartet, som er intet mindre end
nogle af verdens største kapaciteter inden for
ny musik. Det er derfor en stor fornøjelse at
kunne præsentere dem som solister sammen
med symfoniorkestret i Symfonisk Sal.

Vi runder koncerten af med en symfoni, der
knap nok behøver en introduktion: Beethovens
skæbnesymfoni er ikonisk. Den store symfoni
starter i mørk mol og slutter i triumferende,
lysende dur. ”Glæde følger sorg, solskin følger
regn,” sagde Beethoven. Det bliver en koncert,
hvor det lavmælte bliver sat overfor det
storslåede – og fortiden sat overfor nutiden.

Dirigent

A. G. Madsen
Concerto Grosso
(uropførelse)

Sted

L. v. Beethoven
Symfoni nr. 5,
”Skæbnesymfonien”

Tidspunkt

Ryan Bancroft

Solister

JACK Quartet

Værker

G. Verdi
Ouverture til Skæbnens magt

54

Concerto Grosso er bestilt af Aarhus Symfoniorkester
med støtte fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for
Musik, Dansk Komponistforening og KODA Kultur.

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tor. 19/5 2022 kl. 19.30

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

355 310 295 165
305 265 250 165
265 230 220 165
INKL. 30 KR. BILLETGEBYR

20
maj
2022

Fyraftenskoncert

Skæbnesymfonien
En symfoni man ikke kommer udenom. Den klassiske musiks mest berømte begyndelse
er også indgangen til en uforglemmelig rejse gennem de største følelser.
Skæbnens slag. De allermest ikoniske toner i
musikhistorien: Alle kender starten på Beethovens
”Skæbnesymfoni”. Men begyndelsen er ikke den
eneste grund til berømmelsen: Symfonien rummer
ganske enkelt noget af det mest medrivende musik,
der er skrevet. Triumferende temaer, heroiske
messingfanfarer og storslåede strygerpassager
gør symfonien til musik af den slags, der gør
det svært at sidde stille i koncertsalen.

Beethovens Skæbnesymfoni er simpelthen
musik af den slags, som man aldrig glemmer.
Fyraftenskoncerten er et 45-minutters åndehul, hvor
du kan slippe hverdagen og lade op til weekenden med
et symfonisk mesterværk. Koncerten indledes med
en kort introduktion fra scenen. Fordybelse og udelt
begejstring tilskyndes. Øl, vin og vand kan tilkøbes.

Det er med andre ord en mageløs symfoni. Faktisk
kan vi ikke forestille os en bedre start på weekenden:

Dirigent

Ryan Bancroft

Værk

L. v. Beethoven
Symfoni nr. 5,
”Skæbnesymfonien”

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Fre. 20/5 2022 kl. 17.00

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

175

-

- 105

175

-

- 105

175

-

- 105

INKL. 30 KR. BILLETGEBYR
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9
juni
2022

Familiekoncert

Side by Side
Ung energi og symfonisk erfaring spiller side om side i en festlig fælleskoncert, der er
åben for alle.
I løbet af de sidste par år har vi skabt en
ny og skattet tradition, hvor vi en gang
om året får besøg af og spiller koncert
med elever fra Aarhus Musikskole.
“Side by Side” skal forstås helt bogstaveligt, da
musikskoleeleverne bliver placeret i orkestret
ved siden af de professionelle musikere.
At få lov til i en meget ung alder at mærke
bruset fra et stort symfoniorkester – og vel at
mærke selv at være med til at skabe det – er
en oplevelse for livet. Og det er noget, som
giver enorm inspiration og motivation til

Dirigent

Morten Ryelund

Medvirkende
Elever fra Aarhus
Musikskole

56

Værker

Værkerne offentliggøres i
forbindelse med koncerten

elevernes videre musikalske udvikling.
Og tag endelig ikke fejl; det er også en helt
særlig oplevelse for de professionelle musikere
at mærke glæden og entusiasmen hos
musikskoleeleverne og at få lov til at bidrage til
at hjælpe dem videre i deres liv med musikken.
I spidsen for det hele står Morten Ryelund,
som med sit brændende engagement
evner at få det optimale ud af alle – og at
give de unge musikere en fornemmelse
af, hvor langt man kan nå i fællesskab.

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Tidspunkt

Tor. 9/6 2022 kl. 18.00

Pris

Gratis adgang
Pladsbestilling nødvendig

15
juni
2022

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Over stok og stemning
Oplev morgendagens dirigenter prøve kræfter med et fuldt symfoniorkester og et
udfordrende repertoire.
Når man studerer musik, har man sit instrument
at øve sig på. Når man er dirigentstuderende
har man brug for et orkester at øve sig på,
og derfor stiller landsdelsorkestrene altid op
en gang om året for dirigentstuderende fra
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Det er ikke ofte man får mulighed for et kig
direkte ind i symfoniorkestrets maskinrum og ved
selvsyn kan erfare, hvilken rolle dirigenten spiller
for musikkens udtryk, følelser og dynamik – for
ikke at tale om orkestrets sammenspil.

Dirigenter

Dirigentstuderende
fra Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium

Medvirkende

Michael Schønwandt
konferencier

Værker

Værkerne offentliggøres i
forbindelse med koncerten

Det er en lærerig, underholdende og helt særlig
oplevelse, både for de studerende og for publikum.
Koncerten præsenteres af de studerendes
studielektor, den erfarne dirigent
Michael Schønwandt, som også giver
publikum et par ord med på vejen.

Sted

Symfonisk Sal,
Musikhuset Aarhus

Pris

Gratis adgang
Pladsbestilling nødvendig

Tidspunkt

Ons. 15/6 2022 kl. 19.30
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Kammerkoncerter
Kammerkoncerterne er en unik mulighed for at opleve den klassiske musiks mest intime øjeblikke – og
komme tættere på symfoniorkestrets medlemmer. Koncerterne er sammensat til lejligheden af musikerne
selv efter personlig smag og efter hvilke værker, de synes udfordrer og fremhæver deres sammenspil.

Tilbud

Vælg “Kammerkoncertpakken” og få adgang til de fire kammerkoncerter
nedenfor for kun 520 kr. Benyt bestillingskuponen på s. 64 – eller køb online
på www.aarhussymfoni.dk

Priser
TYPE

Sted

4+

7+ UNG

175

-

- 105

175

-

- 105

175

-

- 105

INKL. 30 KR. BILLETGEBYR

Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus

Lørdag 18. september 2021 kl. 15.00

Søndag 21. november 2021 kl. 15.00

Program

Program

Artos Kvartetten: Ravel, Nielsen & Piazolla
M. Ravel: Strygekvartet i F-dur
C. Nielsen: Strygekvartet nr. 2 i f-mol, Op. 5
samt diverse værker af A. Piazzolla

Medvirkende

Artos Kvartetten:
Tue Lautrup, violin
Sara Lucy Foldager, violin
Luminita Marin, bratsch
Brian Friisholm, cello
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ALM

Dohnanyi, Webern, Martinu & Langgaard
E. v. Dohnanyi: Serenade
A. Webern: Langsamer Satz
B. Martinu: Strygetrio nr. 2
R. Langgaard: Strygekvartet nr. 6

Medvirkende

Matthias von Niessen, violin
Hayato Ishibashi, violin
Ático Razera, bratsch
Fang-Yu Liang, cello

Søndag 16. januar 2022 kl. 15.00

Søndag 3. april 2022 kl. 15.00

Program

Program

Haydn, Boccherini, Schumann & Stravinskij
F. J. Haydn: Guitarkvartet i D-dur
L. Boccherini: Kvintet for guitar
og strygere nr. 4 i D-Dur
R. Schumann: Strygekvartet nr. 1, op. 41
I. Stravinskij: Three pieces for string quartet

Medvirkende

Birgitte Bærentzen Pihl, violin
Marta Wiśniowska-Mruk, violin
Nikolaj Lind Pedersen, bratsch
Chiao-Hui Hwang, cello
Karol Mruk, guitar

Derfra min verden går (Tjajkovskijfestival)
P. I. Tjajkovskij: Aarstiderne, op. 37 (uddrag)
P. I. Tjajkovskij: Dumka
P. I. Tjajkovskij: Klavertrio, op. 50

Medvirkende

Zlata Chochieva, klaver
Ian van Rensburg, violin
Eugene Hye-Knudsen, cello

22.-29. maj 2022 Aarhus
Glæd jer til blandt andre: Artos Kvartetten, Trio con Brio,
Jonathan Swensen, Alva Holm, Jens Krogsgaard,
Emil Gryesten, Camilla Dayyani, Mathias Kjøller
og mange andre kunstnere. -Vel mødt!

ARTOSfestival.dk

BaroqueAros
BaroqueAros er et visionært og innovativt barokensemble med
base i Aarhus. Ensemblet er grundlagt i 2009 og består af syv faste
musikere, som alle spiller barokmusik på originale periodeinstrumenter.
Med afsæt i tidlig musik arbejder BaroqueAros ofte på tværs af
genrer og stilarter og afsøger herigennem nye musikalske udtryk.

Priser
TYPE

ALM

4+

7+ UNG

175

-

- 105

175

-

- 105

175

-

- 105

INKL. 30 KR. BILLETGEBYR

Sommerkoncert – Bachs “Kunst
der Fuge”
Torsdag 8. juli 2021 kl. 19.30
Aarhus Domkirke

Tindrende trompet og klingende
kontratenor
Søndag 10. oktober 2021 kl. 15.00
Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus

Ved årets sommerkoncert præsenterer
BaroqueAros et samarbejde med den nyudnævnte
domorganist ved Viborg Domkirke, Morten
Ladehoff. De har valgt at programsætte uddrag
fra J. S. Bachs smukke værk “Kunst der Fuge”
- et værk der forvandler streng kontrapunktisk
kompositionsmatematik til de skønnest klingende
fugaer og kanoner. Her vil blive spillet en udgave
for strygekvartet og cembalo i sam- og vekselspil.

Det musikalske fænomen Justin Bland, som
gæstede BaroqueAros første gang i 2019 som
solist i Bachs Brandenburgkoncert nr. 2, er tilbage,
denne gang i rollen som både trompetsolist og
som kontratenor. Han vil således både brillere
på den vanskelige baroktrompet samt synge
nogle af de fantastiske barokarier af bl.a. Händel.
Øvrig musik vil være af bl.a. Bach og Telemann.

NB! Billetter til Aarhus Domkirke købes
ved døren. Ingen forudbestilling mulig.

Justin Bland, trompet og kontratenor

Gæstesolist

“Hybridkoncert” – Jødisk
folkemusik møder barok
Søndag 6. marts 2022 kl. 15.00
Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus
Traditionen tro præsenterer BaroqueAros også i
denne sæson en hybridkoncert, hvor der musiceres
på tværs af genrerne. Denne gang er det den
israelske musiker Alon Sariel, der vil stå i spidsen
for ensemblet i en blanding af jødisk folkemusik
og klassisk barokmusik af bl.a. Telemann. Alon
Sariel er en helt speciel musiker, som bevæger
sig ubesværet mellem de forskellige musikalske
stilarter og altid får dem til at smelte meningsfyldt
sammen.

Gæstesolist

Alon Sariel, mandolin, lut, barokguitar m.m.
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Aarhus Symfoniorkester
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 Wiśniowska-Mruk
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Nefelina Musaelyan

Bratsch

Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Lise Pehrson
Eva Paulin
Ático Razera

Cello

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

Kontrabas

Basbasun

David McIlfatrick
Erik Higgins
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen

Jens Vind

Fløjte

Vakant

Lena Kildahl Larsen
Toril Vik
Judith Wehrle

Obo

Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Lisa Anna Gross

Klarinet

Mathias Kjøller
Vibeke Kærsgaard Lembcke
Kristian Flagstad

Fagot

Justin Sun
Eric Beselin

Horn

Flemming Aksnes /
Lisa Maria Cooper
Carsten Elborg Adrian
Jari Kamsula
Klaus Gottlieb

Trompet

Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster

Basun

Marek Stolarczyk
Fabrice Godin

Tuba

Jonathan Borksand Hanke

Pauker
Slagtøj

Anders Lynghøj

Administration
Jesper Nordin
Musikchef

Thorkild Andreasen
Administrations- og sponsorchef
Jes Vang
Kommunikation og marketing
Martha Marie Petri
Formidler, B&U / Outreach
Birgitte Birthin
Assistent og kor-koordinator
Nikolai Breum Nielsen
Kontorelev

Økonomi & Personale

Anne Mette Bruun Vestergaard
HR, løn og personale
Christina Brix Vesterdal
Økonomi

Produktion & Teknik
Nicholas Pilvang
Produktionsleder

Gitte Bach
Produktionsleder, B&U / Outreach
Elisabeth Anne Jeremica
Nodearkivar
Bo Bach Lardon
Regissør
Mette Nielsen
Regissør

Besætning pr. 1. maj 2021
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KØB

billetterne og
abonnement online:
aarhussymfoni.dk

Praktisk
information
Køb af billetter

Billetter og abonnementer kan købes online på
www.aarhussymfoni.dk – eller i Musikhusets billetsalg,
Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C. Billetsalget er åbent
for personlig betjening man.-lør. kl. 12-17* (telefonisk kl. 13-17*
på tlf. 89 40 40 40). På koncertdage åbner Musikhusets
billetsalg desuden en time før koncerten.
*I sommerperioden 6/5–9/8 er billetsalgets åbningstider man.-fre.
kl. 12-16 (telefonisk kl. 13-16).

Abonnement – rabatter med fordele

Hvis du køber billetter til min. 4 koncerter på én gang kan
du med fordel oprette et sæsonabonnement og spare på
billetprisen. Du får desuden mulighed for at vælge din plads
i salen før alle andre, da abonnementssalget åbnes før det
almindelige løssalg ved sæsonstart.
Der findes to abonnementstyper: 4+ (4-6 koncerter) og
7+ (7 eller flere koncerter), og rabatten stiger for hver
kategori. Se hvor meget du sparer i prisoversigten ud for
de enkelte koncerter. Abonnement kan købes online på
www.aarhussymfoni.dk – eller ved personligt fremmøde i
Musikhusets billetsalg.
Alternativt kan abonnement bestilles og betales via
bestillingskuponen på s. 64. Sådan gør du:
1. Udfyld kuponen og vælg mindst 4 koncerter. Husk at
markere prisgruppe og notere antal billetter. Husk også at
kontrollere datoen, hvis samme koncert spilles flere dage.
2. Udregn den samlede pris for koncerterne vha.
hjælpefelterne på kuponen.
3. Skriv navn, adresse, tlf.nr. og email-adresse –samt
oplysningerne på dit betalingskort.
4. Send eller aflever kuponen til Musikhusets billetsalg,
Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C. Bestilte billetter
sendes elektronisk til din email-adresse – eller med
posten, hvis du ikke har email. Bestillingerne ekspederes i
den rækkefølge, de modtages.
NB! Hvis du bestiller dit abonnement online, skal du vælge det
samme antal pladser til alle de ønskede koncerter.

Partoutkort - Klassisk med det hele

Partoutkort er til dig, der vil opleve alt det, som den klassiske
musik – og Aarhus Symfoniorkester – har at byde på.
Med partoutkort får du fri adgang til alle sæsonens store
symfonikoncerter og den største samlede rabat. Du vælger
– så vidt det er muligt – din egen faste plads i salen og kan
beholde den, hvis du gentegner dit partoutkort året efter.
Køb af partoutkort udløser billet til de i alt 17 koncerter, der er
markeret med P på bestillingskuponen på s. 64. Partoutkort
bestilles hos Musikhusets billetsalg ved personlig henvendelse
– eller via bestillingskuponen på s. 65. Priserne står anført

på kuponen.
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Studerende & Last Minute

På alle løssalgsbilletter gives der rabat til studerende og unge
under 25 på pladserne i prisgruppe A, B og C (se oversigt
på modsatte side). Rabatprisen er angivet ud for de enkelte
koncerter.
Såfremt en koncert ikke er udsolgt, kan studerende en time
før koncerten købe en “Last Minute”-billet i Musikhusets
billetsalg. Pris 80-100 kr. afhængig af koncerten. Gyldigt
studiekort skal forevises.

Grupper

Ved køb af min. 25 billetter til en koncert gives 25% rabat på
løssalgsprisen.

Handicappede og gangbesværede

Ved køb af billet får kørestolsbrugere en gratis ledsager med
til koncerten. Vi anbefaler, at gangbesværede køber pladser på
gulvet, da der ikke er elevator helt op til balkonerne.

Parkering

Parkeringskort til P-anlæg kan købes i forbindelse med
billetkøbet. Yderligere information omkring parkering kan
findes på musikhusetaarhus.dk/parkering/

Returpolitik

Køb af billetter, abonnement og partoutkort er bindende og
købte billetter refunderes ikke. Al henvendelse vedrørende
billetsalg og bestillinger skal ske til Musikhusets billetsalg
inden for åbningstiden.

Vigtige datoer
»

»
»

Tirsdag 18. maj 2021 kl. 12. Salg og gentegning af
abonnement og partoutkort åbnes . Der trækkes
kø-numre i Musikhusets foyer fra kl. 11. Ventetid må
påregnes. Evt. bestillingskuponer bedes udfyldt på
forhånd.
Tirsdag 25. maj 2021 kl. 12. Løssalget åbnes.
Lørdag 12. juni 2021 inden kl. 16. Sidste mulighed for
gentegning af partoutkort fra året før.

NB! Pga. COVID-19 situationen kan restriktioner omkring fysisk
billetsalg være gældende på de nævnte datoer. Hold dig orienteret
om gældende regler på Aarhus Symfoniorkesters hjemmeside.

Få nyhederne først

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på aarhussymfoni.dk/
nyhedsbrev, og hold dig opdateret om ekstra koncerter,
programnoter og eksklusivt indhold. Du kan også følge os
på Facebook eller få et kig bag kulisserne på Instagram og
Youtube. #aarhussymfoni.
Ret til ændringer forbeholdes.

Siddepladser og prisgrupper – Oversigt
Siddepladserne i Symfonisk Sal er inddelt i 3 prisgrupper:
Billetprisen på løssalg, abonnement
og partout afhænger af, hvilken plads du vælger, og er angivet i prisoversigten ud for de enkelte
koncerter. Til koncerter med enhedspris gælder denne i hele salen.
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Pladserne på
2. sidebalkon
udbydes kun til visse
koncerter. Se pris
og tilgængelighed
i forbindelse med
billetkøb.
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KØB

billetterne og
abonnement online:
aarhussymfoni.dk

Bestillingskupon
Bestilling af 4+ eller 7+ abonnement

Vælg 4-6 koncerter:

Abonnementstype og prisgruppe
(sæt ring)

Få 4 + prisen pr. billet

Vælg 7 eller flere koncerter:

4 + | 7+

Få 7+ prisen pr. billet
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4 + | 7+

4 + | 7+
Antal Antal
Billetter

Koncert

Dato

P

Det utæmmelige hjerte

Tor. 9/9/21 – kl. 19.30

270 | 255 235 | 220 200 | 185

P

Naturens vugge

Tor. 16/9/21 – kl. 19.30

270 | 255 235 | 220 200 | 185

P

Supernova i det grønne

Tor. 30/9/21 – kl. 19.30

310 | 295 265 | 250 230 | 220

P

Ringen uden ord

Tor. 14/10/21 – kl. 19.30

310 | 295 265 | 250 230 | 220

P

Kispus med døden

Tor. 4/11/21 – kl. 19.30

310 | 295 265 | 250 230 | 220

P

Lys i mørket

Tor. 9/12/21 – kl. 19.30

310 | 295 265 | 250 230 | 220

P

Vild med dansen

Ons. 5/1/22 – kl. 19.30

310 | 295 265 | 250 230 | 220

Vild med dansen

Lør. 8/1/22 – kl. 12.00

310 | 295 265 | 250 230 | 220

Vild med dansen

Lør. 8/1/22 – kl. 19.30

310 | 295 265 | 250 230 | 220

Vild med dansen

Søn. 9/1/22 – kl. 15.00

310 | 295 265 | 250 230 | 220

P

Titanens øje

Tor. 27/1/22 – kl. 19.30

310 | 295 265 | 250 230 | 220

P

Svingom med fryden

Tor. 3/2/22 – kl. 19.30

270 | 255 235 | 220 200 | 185

P

Hinsides det ubærlige

Tor. 10/2/22 – kl. 19.30

270 | 255 235 | 220 200 | 185

P

Hvad hjertet er fuldt af

Tor. 24/3/22 – kl. 19.30

310 | 295 265 | 250 230 | 220

Hvad hjertet er fuldt af

Fre. 25/3/22 – kl. 19.30

310 | 295 265 | 250 230 | 220

P

Pragtfuldt postyr

Ons. 30/3/22 – kl. 19.30 310 | 295 265 | 250 230 | 220

P

Eventyr og hjerteblod

Lør. 2/4/22 – kl. 15.00

270 | 255 235 | 220 200 | 185

P

Genopstandelsens frø

Fre. 22/4/22 – kl. 19.30

270 | 255 235 | 220 200 | 185

P

Fædrelandets favn

Tor. 5/5/22 – kl. 19.30

270 | 255 235 | 220 200 | 185

P

Forvandlingens stemme

Tor. 12/5/22 – kl. 19.30

310 | 295 265 | 250 230 | 220

P

Skæbneklange

Tor. 19/5/22 – kl. 19.30

310 | 295 265 | 250 230 | 220

Pris
i alt

Prisgruppe
(sæt ring)

Bestilling af partoutkort

Antal

Partoutkort

Adgang til alle koncerter markeret med P i oversigten på s. 64

4.210

3.530

Antal

Pris
i alt

3.090

Vi har samlet og forsimplet partoutkortene, så alle nu får den samme store rabat, som ellers før var forbeholdt pensionister og studerende.
Har du tidligere været vant til at købe ”Partoutkort m. rabat” er din besparelse med andre ord uændret med de nye partoutkort.

Bestilling af kammerkoncertpakken

Rabatpris

Kammerkoncert-pakken

Antal

Antal

Pris
i alt

520

Adgang til alle 4 kammerkoncerter i sæson 2021-22:

Lør. 18/9/21 – kl. 15.00
Søn. 21/11/21 – kl. 15.00
Søn. 16/1/22 – kl. 15.00
Søn. 3/4/22 – kl. 15.00

Artos Kvartetten: Ravel, Nielsen & Piazolla
Dohnanyi, Webern, Langgaard & Martinu:
Haydn, Boccherini, Schumann & Stravinskij:
Derfra min verden går (Tjajkovskijfestival):

Bestilling af parkeringskort
Pga. omlægning af P-anlægget under Scandinavian Center, er det i år ikke muligt at bestille parkeringskort ifbm. starten på abonnementssalget. Parkeringskort vil kunne tilkøbes på et senere tidspunkt ved henvendelse til Musikhusets billetsalg. Vi beklager ulejligheden.

Samlet pris
Alle priser er angivet i DKK inkl. billetgebyr. Trykfejl og ret til ændringer forbeholdes.

Betalingsform:

Navn:

Beløbet hæves på mit Dankort eller kreditkort
Kortnummer (ikke kontonummer) . Kun Dankort, Visa og Euro/MasterCard

Postnr:

By:

Tlf:

Her finder du dit kontrolciffer:

Kontrolciffer:

Adresse:

Gyldig til:

E-mail:
Anfør email og få sendt billetterne elektronisk
– så bliver de ikke væk.

Underskrift:

Til Musikhusets notater
Modtaget:

Reserveret:

Udskrevet:
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Bliv fadder

Læs mere på www.aarhussymfoni.dk/fadder/
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
AVK Holding
Barslund A/S
Bech-Bruun
Bendt Almvig, arkitekt maa.
BoostPLM
BRANDT Revision & Rådgivning
BRANDT Revision & Rådgivning,
personaleforeningen
C.F.Møller Danmark A/S
CHD Holding A/S
Comwell Aarhus
Dansk Erhvervsprojekt A/S
Dansk Musiker Forbund
Danske Andelskassers Bank
Ebbe Juul Holding ApS
Fa. Benny Rasmussen
FO-Aarhus
Formuepleje A/S
Gorrissen Federspiel
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

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

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-Fonden
Stormagasin Salling
Støtteforeningen FHH
SYDBANK
Todbjerg Busser A/S
torbenbrandi – projektudvikling
Vilhelm Kiers Fond
Aarhus Oliefabriks Fond
Aarhuus Stiftstidendes Fond
Aarhus Symfoniorkesters Venner
Aarhus Universitets Forskningsfond
Særlig privat giver:
Keld Heine Mortensen

U
B
º
F
M
Y
S
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 enten
Platin- eller Sølvpartner 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.
Som SymfoBusiness-partner er man derudover
garanteret et skræddersyet koncertforløb med

S
S
E
SIN
et u nikt par t ner s kab
på t v æ r s af s y mf o ni ,
u dv ik ling & e r hv e r v

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 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

SymfoBusiness særlige givere 2021

Stibo-Fonden
Per og Lise Aarsleff Fond
SymfoBusiness Platinpartnere 2021
Kammeradvokaten
Advokatfirmaet Poul Schmith

SymfoBusiness Sølvpartnere 2021

Bjerres
Bureau ApS

Dirigent

Instruktør

Scenograf

Kostumedesigner

Lysdesigner

CHRISTOPHER LICHTENSTEIN PHILIPP KOCHHEIM EMILY BATES MATHILDE GREBOT ANDERS POLL

Dirigent

Instruktør

Scenograf

Kostumedesigner

Lysdesigner

JAKOB HULTBERG ROLAND SCHWAB ALFRED PETER CHRISTL WEIN-ENGEL ANDERS POLL

Karsten Fundal

INKOGNITO
ROYAL
Den Danske Serie

Verdi

AIDA
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18., 19., 21. OG 22. AUGUST 2021

MUSIKHUSET AARHUS
1., 2., 3. OG 4. DECEMBER 2021

En kongelig skandale om Kong Frederik
den 8.s død

Kærlighedens højforræderi i Verdis
mesterlige opera

Hamborg d. 14. maj 1912. Kong Frederik d. 8. af Danmark
forlader sit hotel inkognito og bliver 45 minutter senere
fundet døende på gaden nær byens berygtede bordelkvarter… Der går mange historier om kongens mystiske
død, og i Inkognito Royal udforsker Den Jyske Opera ét af
dansk histories glemte kapitler i en kombination af musik,
dans, sang og skuespil.

Ingen anden opera er så meget synonym med italiensk
opera, som Verdis fortælling om slavinden Aida - i
virkeligheden en etiopisk prinsesse - og hendes
kærlighed til sin egyptiske fangevogter Radamès.

Operachef Philipp Kochheim er idémanden bag værket,
og musikken er skrevet af den prisvindende, danske komponist Karsten Fundal. Fundal er kendt for at arbejde med
forskellige genrer, herunder filmmusik, og med aktuelle
samarbejdspartnere såsom Efterklang og Den Sorte Skole.
Verdenspremiere i Musikhuset Aarhus 18. august 2021
Opføres på dansk, tysk og engelsk med danske overtekster
Den Jyske Operas solister og kor · TalentU
Aarhus Symfoniorkester
Varighed ca. 2 timer 30 min.
Billet kr. 425,- / 565,- / 695,-

Siden urpremieren i 1871 i Kairo er publikum i
generationer blevet bevæget af de umulige elskendes
tragiske skæbne og har ladet sig overvælde af storheden
og lidenskabeligheden i Verdis musik. Det til trods
for, at det gribende kammerspil af og til i forskellige
opsætninger forsvinder mellem elefanter, pyramider og
den legendariske Triumfmarch, der i dag er kendt langt
ud over operascenerne.
Det er første gang, at Aida sættes op på Den Jyske
Opera.
Opføres på italiensk med danske overtekster
Den Jyske Operas solister og kor
Aarhus Symfoniorkester
Varighed ca. 2 timer 30 min.
Billet kr. 350,- / 485,- / 595,-

Den Danske Serie
er støttet af:

# DENJYSKEOPERA · JYSKE-OPERA.DK

Dirigent

Instruktør

CHRISTOPHER LICHTENSTEIN PHILIPP KOCHHEIM

Scenograf og kostumedesigner

BARBARA BLOCH

Lysdesigner

ANDERS POLL

75

års

Greven
Franz Lehár

Jubilæum

af

Luxembourg

SÆSONRABAT
Køb billet til alle tre
forestillinger med Den Jyske
Opera i Musikhuset Aarhus
og spar 225,Køb billetter via jyske-opera.dk
eller billetsalget i Musikhuset Aarhus
på 89 40 40 40

SÆ S O N 2021 -22

S Æ S O N 2021– 22

Det bliver en festforestilling for og med publikum, når Den
Jyske Opera fejrer 75-års jubilæum i Franz Lehárs vittige og
fortryllende univers.

DEN JYSKE OPERA

Vær med til Den Jyske Operas 75-års
jubilæumsfejring

DEN JYSKE OPERA

MUSIKHUSET AARHUS
11., 12., 17., 18. OG 19. MARTS 2022

SÆ S O N
2021 -22

Handlingen er det rene nonsens: En kvinde gifter sig med
en mand, som hun ikke må se og forelsker sig bagefter i
ham uvidende om, at de allerede er gift…
I Greven af Luxembourg forenes alle kræfter på Den Jyske
Opera: Operachef Philipp Kochheim instruerer, musikchef
Christopher Lichtenstein dirigerer, og rollerne indtages af
sangerne fra Den Jyske Operas Kor.
Franz Lehár har skrevet nogle af de mest ikoniske
operetter, og i Philipp Kochheims version får publikum
fornøjelsen af flere elskede Lehár-hits.
Opføres på dansk med danske overtekster
Sangere fra Den Jyske Operas Kor
Aarhus Symfoniorkester
Varighed ca. 2 timer og 30 min.
Billet kr. 350,- / 485,- / 595,-

INTRODUKTIONER OG OPTAKTER – SE JYSKE-OPERA.DK

PROGRAMBOG
Læs mere i programbogen for sæson 2021-22
Hent bogen i Musikhuset Aarhus
eller læs den på jyske-opera.dk

Støt Aarhus Symfoniorkester
som privatperson
Tegn et personligt fadderskab, bliv medlem af
venneforeningen, donér direkte via MobilePay 64434
eller bliv en af vores særlige givere – og vær med til
at styrke den klassiske klangbund i hele Midtjylland
Læs mere om mulighederne og vilkårene
på vores hjemmeside under ”Støt orkestret”
aarhussymfoni.dk/fadder
aarhussymfoni.dk/asov
aarhussymfoni.dk/personligt-bidrag
aarhussymfoni.dk/saerlig-privat-giver

– KRISTELIGT DAGBLAD
– POLITIKEN
– BERLINGSKE

B A L L E T

Sylfiden
Den Kongelige Ballet og Aalborg Symfoniorkester
2. FEBRUAR 2022 · STORE SAL
En af verdens ældste balletter får nyt liv. Nikolaj Hübbe, Anja Vang Kragh og Mia Stensgaard
har sammen skabt et svævende magisk univers, hvor den skønne sylfide lever.

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

SPIL PÅ
ALLE DINE
STRENGE

aarhussymfoni.dk

#aarhussymfoni

