
INDSÆT TITEL PÅ FOLDER KONCERTTILBUD TIL REGIONEN



Kære gymnasier, højskoler, efterskoler og andre 
uddannelsesinstitutioner

I skal formentlig snart til at planlægge den kommende sæsons undervisning. 
Derfor kan I på de følgende sider læse om Aarhus Symfoniorkesters tilbud til jer 
for sæsonen 2021/2022.
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1. Åbne generalprøver

Der er i lighed med tidligere år mulighed for at komme ind til udvalgte 
generalprøver i Symfonisk Sal i løbet af sæsonen.
Yderligere oplysninger om programmet, dirigenter og solister kan I finde på 
orkestrets hjemmeside www.aarhussymfoni.dk.

Generalprøverne foregår på følgende måde:

• Kl. 09:15 Introduktion om et symfoniorkester i Musikhusets foyer ved 
Martha Marie Petri

• Kl. 10:00 -13:00 Generalprøve i Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus

Det er muligt at nøjes med første del af prøven (ca. 1 time og 15 minutter), 
hvis tre timer er for lang tid for eleverne.



Deltagelse i generalprøverne er gratis og fordeles efter først-til-mølle-princippet. 
Det er muligt at tilmelde sig løbende – men senest 14 dage før den enkelte 
generalprøve.

Tilmelding foregår ved, at I sender en mail til Birgitte Birthin: bb@aarhus.dk.

Her skal der oplyses følgende:
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• Uddannelsesinstitutionens navn 
• Kontaktperson med e-mail og telefonnummer
• Den eller de ønskede generalprøve/r
• Antal pladser, I ønsker reserveret
• Er der kørestolsbrugere med, er det vigtigt at oplyse dette

De mulige datoer, samt hvad der spilles kommer her: 

Torsdag den 9. september 2021 kl. 10:00 – 13:00
M. Ravel: Bolero
J. Canteloube: Chants d'Auvergne i uddrag
C. Nielsen: Imerlin Rose og Symfoni nr. 3 ‘Espansiva’

Onsdag den 22. september 2021 kl. 10:00 – 13:00
(vær opmærksom på ugedagen)
M. Goulet: Symphonic Chocolates, Citius, Altius, Fortius!
& Beach Ball games for Orchestra
P. Sejlund: Bubbles
R. Zwicki: 0123456789

Torsdag den 30. september 2021 kl. 10:00 – 13:00
S. Prokofjev: Klaverkoncert nr.2
J. Brahms: Symfoni nr. 1

Torsdag den 18. november 2021 kl. 10:00 – 13:00
(i Aarhus Domkirke, begrænset antal billetter)
Sange af: Purcell, Dowland og Händel – samt Respighis Gli
Ucelli (fuglene) & Rautavaaras Cantus Arcticus

Forsætter på næste side 
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Torsdag den 10. februar 2022 kl. 10:00 – 13:00
R. Wagner: forspil til 1. akt af Lohengrin
G. Mahler: Kindertotenlieder
E. Elgar: Symfoni nr. 1

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 10:00 – 13:00
(vær opmærksom på ugedagen)
P.I Tjajkovskij: Klaverkoncert nr. 1 & Symfoni nr. 5

Fredag den 22. april 2022 kl. 10:00 – 13:00
(vær opmærksom på ugedagen)
R. Wagner: Langfredagsmusik fra Parsifal
W. A. Mozart: Violinkoncert i A-dur, KV219
F. Mendelssohn: Symfoni nr. 5 ‘Reformationssymfonien’

Torsdag den 19. maj 2022 kl. 10:00 – 13:00
G. Verdi: Ouverture til Skæbnes magt
A. G. Madsen: Concerto Grosso (uropførelse)
L. v. Beethoven: Symfoni nr. 5 ’Skæbnesymfonien’



2. Orkesterpilot forløb

Vi tilbyder ligeledes i stil med tidligere år, at I kan bestille et orkesterpilotforløb. 
Det består af et besøg af en af orkestrets musikere, en generalprøve med 
orkestret samt billetter til selve koncerten. Det er også muligt at springe 
generalprøven over og nøjes med musikerbesøg og koncert.

Pris:
Besøg af orkesterpilot kr. 1.200, - (inklusiv moms) - max. 200 studerende
Koncertbilletter kr. 40,- (inklusiv moms) pr. studerende – desuden 1 

stk. fribillet pr. lærer pr. hold

Vi har i år ikke udvalgt koncerterne på forhånd til orkesterpilot. Se i vores 
program eller på vores hjemmeside hvilken koncert, der kan være interessant 
netop for jer.

Kontakt Birgitte Birthin: bb@aarhus.dk, hvis I ønsker et orkesterpilotforløb.
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3. Kom tæt på orkesteret

Vi har et særligt tilbud til gymnasieelever, der har musik på A-niveau eller 
til universitetsstuderende på Musikvidenskab.
Det vil være muligt at overvære første del af en helt almindelig orkesterprøve 
(ca. 1 time og 15 minutter) fra balkonen lige over scenen, hvor musikerne sidder. 
Det giver eleverne en helt ekstraordinær mulighed for at følge arbejdet med 
musikken helt tæt på.
Vi forventer naturligvis, at eleverne respekterer musikernes behov for 
arbejdsro.

Kontakt Birgitte Birthin: bb@aarhus.dk, hvis I er interesserede, så ser vi, om vi kan 
finde en mulig dag.



4. Symf på Gym.

Aarhus Symfoniorkester startede i 2019 et nyt projekt, som vi kalder ’Symf på 
Gym’.

’Symf på Gym’ projektet ønsker at gøre den levende, symfoniske musik 
tilgængelig for gymnasier i alle dele af regionen og involvere skolekorene til at 
synge sammen med orkesteret. En stor oplevelse for dem, og en stor oplevelse 
for hele skolen, som skal overvære den endelige koncert.

Hvert besøg består af tre ingredienser:

• Musiker/formidlingsbesøg på de medvirkende gymnasier
• Indstudering af korsatser samt forberedelse af eleverne ved brug af 

undervisningsmateriale, udviklet specielt til dette projekt
• Koncert for hele gymnasiet med deltagelse af elever

På selve koncertdagen ankommer Aarhus Symfoniorkester om formiddagen, 
stiller op, holder prøve med gymnasieeleverne, spiser frokost med eleverne og 
slutter med koncert for hele skolen.

Der er på forhånd udvalgt to værker for kor og orkester, der repræsenterer 
forskellige genrer eller udtryk.
Disse satser får jeres gymnasielære mulighed for at indstudere med deres elever 
(kor eller A-niveauhold efter eget ønske/hvad der er muligt).

Hvis dette lyder som noget I kunne tænke at opleve på jeres gymnasium, er der 
nogle nødvendigheder, som vi beder jer tjekke op på først:
Et orkester fylder! Og med jeres skolekor endnu mere; OG der skal være plads til 
publikum.
Dertil skal der være tilgængelighed fra parkeringspladsen til salen/aula, så vores 
regissør kan komme ind med podier, stole og nodestativer.
Symf på Gym er et kommunalt støttet projekt og koster derfor ikke noget, men 
værtsgymnasiet står for forplejningen (frokost + te/kaffe/kage) til hele orkesteret 
og deres tekniske personale.
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Vi har mulighed for at komme forbi tre gymnasier i Region Midtjylland i foråret 
2022, og datoerne er som følger:

• Tirsdag den 22. februar
• Tirsdag den 15. marts
• Onsdag den 16. marts

Deltagelse fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte mig.

Bedste hilsner

Gitte Bach
Produktionsleder for B&U og Outreach

Aarhus Symfoniorkester
Musikhuset Aarhus
Skovgaardsgade 2C
8000 Aarhus C
Tlf. 41890979
E-mail: bagit@aarhus.dk
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SPIL PÅ 
ALLE DINE 
STRENGE


