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Naturens vugge
af Christina Blangstrup Dahl

Beethoven, Sibelius og Langgaard 
udforsker frydefuldt selve vores 
musikalske urgrund – det, som 
vi alle er skabt af: Naturen.

Hos Langgaard har musikken en over-
naturlig 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 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, vi alle kommer fra. 

Langgaard 
Symfoni nr. 5 (version 2)
”Nøkken spiller for stjernerne små,
han véd at til himlen han aldrig vil nå”
– Erik Bøgh (1822-99)

Det, som man ikke er. Det var tema-
et – både for Rued Langgaard som 
komponist og for hans 5. symfoni. 

Først komponisten: Han var – så 
smerteligt klart for ham selv, så 
temmelig ligegyldigt for de fleste 
andre – ikke Carl Nielsen. Samtiden 
nedvurderede ham ikke som komponist, 
for det ville have krævet, at den i det 
hele taget tog sig tid til at tage ham 
alvorligt. Og det gjorde den ikke. 
Langgaard var en særling, der hverken 
musikalsk eller personlighedsmæssigt 
kunne gøre sig gældende der, hvor han 
selv mente at høre hjemme: På det 
kunstneriske parnas. Det var en tragedie 
for ham – og, skulle det vise sig rigtig 
mange år senere, et tab for det danske 
musikliv, der så længe underkendte en af 
Danmarks mest originale komponister. 

Men hvorfor er den 5. symfoni så 
også det, den ikke er? Det skyldes, 
at symfonien er produktet af en 
meget lang og viltert knopskydende 
kompositionsproces. Omkring 2/3 
af denne anden version af symfonien 
består således af stof fra komponistens 
Symfonisk Festspil og den første version 

Varighed i alt ca. 120 min.
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Vincent van Gogh: Cypresses (1889)

20 min.
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Leif Segerstam   
DIRIGENT 

Alina Pogostkina  
VIOLIN

Jean Sibelius (1865-1957)

Violinkoncert  (1904)

Ludwig van Beethoven  (1770-1827)

Symfoni nr. 6, “Pastorale” (1802-08)
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Allegro moderato
Adagio di molto
Allegro, ma non tanto
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25 min.P A U S E

Ankomsten til landet vækker glade følelser. Allegro ma non troppo 
Scene ved bækken. Andante molto mosso e
En lystig forsamling af bønder. Allegro 
Tordenvejr. Allegro 
Hyrdesang. Lykkelige og taknemmelige følelser efter stormen. Allegretto
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Rued Langgaard  (1893-1952)

Symfoni nr. 5, “Steppenatur 
(Sommersagnsdrama)” (version 2, 1931)
“Sonate”: Lento misterioso – Fiero pesante preciso – Florido – Pesante – 
Coda: “Sonate” con Variazioni: Fiero pesante – Andante



klart i sin egen ret. Sibelius’ Violinkoncert 
er en af de sidstnævnte; iskølig og 
krystalklar i sin nordiske nøgternhed 
og lidenskab. Men derfor skal I jo ikke 
snydes for den spændende historie om 
musikken, så lad os komme i gang! 

Koncerten havde en svær fødsel, 
eftersom den er – ja, netop svær. 
Det er de store violinkoncerter jo per 
definition, men i tilfældet Sibelius 
værre end normalt: Solisten havde alt 
for kort tid til at indstudere den første 
version af koncerten, og resultatet blev 
miserabelt (hvilket var synd for både 
solist og komponist). Sibelius redigerede 
koncerten til den version, vi kender i 
dag, som trods sin sværhedsgrad er mere 
spilbar og velafbalanceret end originalen. 

Første sats bringer os ind i det 
sibeliuske islandskab med det samme. 
Violinens frostklare toner risler ned ad 
ryggen på os alle sammen, og det er 
umuligt ikke at forestille sig Sibelius’ 
elskede finske landskaber, når man hører 
musikken. Men rent faktisk er denne 
lille melodistump skrevet i Italien, og 
Sibelius har noteret ”klokker i Rapallo” 
ovenover. Men Sibelius ændrede og 
redigerede i én uendelighed, og under-
vejs forvandlede Liguriens glødende 
landskaber sig til kølige finske issletter. 

Musikken er ganske vist virtuos, men der 
er ikke et gram overfladisk showmanship 
i denne koncert. Det musikalske udtryk 
er hele tiden skåret ind til sin glasklare, 
køligt-dirrende kerne. Der er ikke bare 
et formål med tingene; det virker, 
som om Sibelius tapper direkte ned i 

musikkens skandinaviske grundfjeld med 
denne koncert. Det er også en symfo-
nisk koncert; orkesterdelen er ikke et 
nydeligt ledsagende akkompagnement, 
men en kraft i sig selv, uafvendeligt flet-
tet sammen med solostemmen. Sibelius 
var for øvrigt også violinist, og det er som 
om violinisten Sibelius og symfonikeren 
Sibelius er på lige fod i denne koncert. 

I anden sats skriver Sibelius musik af den 
slags, der får verden til at stå stille – kun 
for få øjeblikke senere at lade orkestrets 
strygere folde sig ud i lidenskabelige 
tuttisteder. Det er en afvekslende 
koncert, men ikke en kontrastfyldt en 
af slagsen; vi er hele tiden i Sibelius’ 
fortættede, intense univers. 

Sidste sats er blevet beskrevet af 
musikkoryfæet Donald Tovey som en 
”polonæse for isbjørne” (endnu bedre 
på originalsproget engelsk, hvor det 
hedder ”a polonaise for polar bears”). 
Og det siger formodentlig rigtig, 
rigtig meget om Sibelius, at det ikke var 
negativt ment: ”I den løsere og lettere 
koncertform opfundet af Mendelssohn 
og Schumann er jeg aldrig stødt på et 
mere originalt, et mere mesterligt eller 
et mere bjergtagende værk end Sibelius’ 
violinkoncert,” uddybede Tovey sin 
karakteristik. Der er en nordisk råhed 
og vildskab over musikken – som en 
kværnende, stadigt kælvende isbræ 
sat i musik. Hist og her dukker der vist 
også et par polartrolde op i Sibelius’ 
kaglende arktiske snelandskaber. 

Koncertens solist, Alina Pogostkina, 
har et helt særligt forhold til Sibelius-

af 5. symfoni. Komponisten betegnede 
dog ikke den anden version af symfonien 
som den endelige, men så i stedet de 
to versioner som sideordnede. Med 
andre ord: Symfoniens tilblivelse var lige 
så vildtvoksende som musikken selv. 

Den femte symfoni er fyndig musik; her 
er eftertryk på næsten alt, hvad der sker 
i orkestret. Det er også vildtvoksende 
musik; de enkelte udsagn er korte og 
ikke nødvendigvis en del af en større 
musikalsk opbygning eller figur. 

Symfoniens satser bliver spillet ud i ét. 
Undervejs i kompositionsprocessen 
hed symfonien blandt andet ”à la 
russe” og ”Elverland”, og måske har 
Langgaard valgt titlen ”Steppenatur 
(Sommersagnsdrama)” for at forene 
det russiske og det nordiske. Man 
kan måske godt ane inspiration fra 
Tjajkovskij i musikken, men først og 
fremmest er begge titler noget mystisk 
og eksotisk – det fremmede eventyr-
land, som musikken skaber adgang til 
gennem den douce strygermusik, som 
både indleder og afslutter værket. 

Musikken er udadvendt og viser tydeligt 
Langgaards kærlighed til senromantik-
ken. Langgaard var, besynderligt nok, 
på én gang ærkekonservativ og en af 
de mest fremsynede stemmer i dansk 
musikliv. Han ønskede ikke at være 
original, men tog bevidst udgangspunkt 
i tonesproget overleveret fra Wagner, 
Gade og Tjajkovskij. Og hvorfor gjorde 
han så det – mens alle andre var i gang 
med at revolutionere musikken? Jo, 
fordi den romantiske musik efter 

Langgaards mening rummer Sandheden 
og formidler et alment forståeligt 
åndeligt budskab. Intet mindre. 

Det, som samtiden havde svært ved 
at se er, at Langgaard sætter det 
konventionelle ind i en ukonventionel 
ramme, så det dermed fremstår på 
helt nye måder – og så vi pludselig 
kan se musikkens demonstrative eller 
teatralske træk. Der er både kærlighed 
og distance til romantikkens klicheer, 
og Langgaard var på mange måder 
en meget moderne konservativ. 

PS: Faktisk er det lidt snyd, at vi har 
sat mottoet ind foroven. Det brugte 
Langgaard nemlig kun til version 1 
af symfonien, hvor man næsten na-
turalistisk kan høre nøkken forsøge at 
lokke os alle i døden. Men historien 
om nøkken – et overnaturligt væsen, 
der lokker mennesker i druknedøden 
med sit spil – viser, hvordan Langgaard 
tillagde musikken en overnaturlig og 
altovervældende kraft. Eller måske 
identificerede Langgaard sig bare med 
nøkkens forgæves stræben efter det 
sublime. I begge tilfælde dækker mot-
toet musikken såvel som komponisten 
så godt, at I ikke skulle snydes for det. 
 
Sibelius
Violinkoncert
”Med Sibelius har jeg altid følelsen af at 
træde ud af mig og selv ind i noget større. 
Det er meget smukt at være en del af det.”
– Alina Pogostkina

Der er musik, der kræver forklaringer. 
Og så er der musik, der står lysende 



meget opsat på ikke at være for bogsta-
velig i sin musik. Lytterne skulle selv have 
lov til at udforske den. I stedet bestræbte 
han sig på at gengive den følelse, som 
mennesket får i mødet med naturen; 
at skabe det ekko af det uberørte, 
som mennesket higer efter at høre.

Det er måske en karakteristik, som 
kan overraske nogen. De fleste har 
nok et billede af Beethoven som den 
vrede excentriker, der sætter sig op 
mod skæbnen. Men Beethoven var en 
mand med to sider – og sjovt nok er 
den idylliske sjette symfoni komponeret 
samtidig med den noget mere muskuløse 
femte symfoni, ”Skæbnesymfonien”. 

Det med følelserne ved mødet med 
naturen ser vi allerede i undertitlen 
til første sats: ”Ankomsten til landet 
vækker glade følelser”. Karakteren er 
da også gennemført ukompliceret og 
munter – som om lytteren har ladt alle 
bekymringer bag sig og nu kun har tilba-
ge at glæde sig over det idylliske land-
skab. Der er mange gentagelse af små 
mønstre og motiver i musikken – ganske, 
som der er i naturens fuglefløjt og løv. 

Anden sats er en ”Scene ved bækken”, 
og man hører tydeligt, hvordan 
vandet strømmer i strygerne gennem 
hele satsen. I slutningen af satsen 
bliver træblæserne gjort til fugleliv, og 
Beethoven gik oven i købet så langt som 
at specificere, hvilke fuglearter, der er 
tale om: Fløjten er en nattergal, klari-
netterne er blevet til gøge og oboen er 
en vagtel (og ja, oboen trak det korteste 
strå i dén musikalske biologitime).

De tre sidste satser går over i hinanden 
uden pause imellem satserne. I tredje 
sats møder vi ”en lystig forsamling af 
bønder”, og der er fuld gang i folke-
danse og festligheder. Her er schwung 
i skørterne, lårklaskende rytmer og 
munterhed i lange baner. Kort efter 
begyndelsen kommer oboen ind med 
en lille solo, der lyder, som om den er 
ude af takt med resten af orkestret. 
Ifølge Anton Schindler – Beethovens 
assistent – fortalte Beethoven, at 
landsbymusikanter nogle gange kunne 
falde i søvn midt i musikken for så at 
vågne op med et sæt, spille et strofer, 
gerne aldeles ude af takt, for så at falde 
i søvn igen. Stadler var ikke altid en 
pålidelig kilde, men i dette tilfælde virker 
hans forklaring som en både overbevi-
sende og morsom forklaring på oboens 
forvirring. Senere bliver musikken mere 
grovkornet – som om den bliver spillet 
af landsbymusikanter med langt mindre 
erfaring end en orkestermusiker.  

Så bliver musikken faretruende stille – 
og i fjerde sats bryder tordenvejret løs. 
Satsen er kort, men dramatisk; man 
kan høre både tordenbrag, voldsomme 
vindkast og den trommende regn. 
Beethoven introducerer her både 
piccolofløjte, basuner og pauker for 
første gang for at skildre uvejrets 
voldsomhed. Træblæserne runder 
satsen af, som de første forsigtige 
fuglepip efter stormens rasen.

I femte sats ånder vi lettet op efter 
stormen: ”Hyrdesang. Lykkelige og 
taknemmelige følelser efter stor-
men”, lyder undertitlen, og hornene 

koncerten: ”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.” Derfor ventede hun også længe 
med at spille den. Da hun så endelig 
gjorde det, var det med stor succes, 
og hun vandt Sibelius-konkurrencen 
med den. Siden da har hun ofte 
spillet koncerten, som hun elsker:
 
”Denne koncert er meget større end 
instrumentet. Den er ikke ’violinistisk’, 
forstået på den måde at den ikke – som 
for eksempel Paganinis koncerter – er 
skabt for at vise violinen frem. Sibelius 
gør violinen større; den bliver til en 
naturkraft, og selve koncerten er også 
en naturkraft for mig med sin nordiske 
klang. Den er nordisk natur, denne 
kraftfulde, dybe og stærke natur. Der 
er selvfølgelig også menneskelighed i 
den, men koncerten er så meget mere 
end blot det. Det er sådan et personligt 
værk; der er et menneskeligt lag i den, et 
natur-lag i den og et åndeligt lag. Der er 
så mange dimensioner i den, og jeg går 
virkelig ind i denne musik med en stor 
ydmyghed. Jeg føler altid, at jeg blot er 
en tjener i noget størres tjeneste. Det er 
aldrig fornemmelsen af ’Nu går jeg ud 
og viser dem, hvor fantastisk jeg er’. Med 
Sibelius har jeg altid følelsen af at træde 
ud af mig selv og ind i noget større. Det 
er meget smukt at være en del af det.”

Bonusinfo (som egentlig ikke har noget 
med denne version af koncerten at 
gøre): Man kunne godt blive nysgerrig 
efter at høre den første version af vio-
linkoncerten i koncertsalen, ikke sandt? 
Det lader sig imidlertid ikke gøre ret tit. 
Man skal nemlig have speciel tilladelse 
af Sibelius’ arvinger til at spille versionen 
– og den gives kun yderst sjældent. 

Beethoven
Symfoni nr. 6, ”Pastorale”
I begyndelsen var naturen. Det gælder 
for mange af os, og ikke mindst for 
Beethoven. Han gik ofte lange ture i 
naturen og forlod tit Wien for at arbejde 
i landlige omgivelser. Faktisk erklærede 
han på et tidspunkt: ”Jeg elsker et 
træ mere end en mand.” Beethovens 
venner fortalte, at han var bedst tilpas, 
når han kunne tage lange ensomme 
gåture på sine ferier på landet. ”Ingen 
kan elske landet så meget, som jeg gør,” 
erklærede Beethoven. ”Skove, træer 
og klipper skaber bestemt det ekko, 
som mennesket higer efter at høre.” 
Beethoven var med andre ord et meget 
moderne menneske: Han levede i og 
af byens muligheder, men brokkede sig 
uafladeligt over den – og benyttede 
enhver lejlighed til at tilbringe somrene 
på landet. Det er der nok mange 
nutidige sommerhusejere eller bare 
rejseglade danskere, der kan genkende. 

Symfonien har en række malende 
undertitler, men ifølge Beethoven er 
musikken ”mere et udtryk af en følelse 
end et maleri”. Beethoven vil således 
ikke gengive udseendet af smukke 
landskaber og idylliske bække, og han var 



indleder satsen, hvorefter orkestrets 
melodi vokser ud af hornsignalet. Vi 
er tilbage i en lys, optimistisk tone; 
der er igen så dejligt ude på landet. 

Beethovens femte symfoni er en 
gennemført optimistisk symfoni af 

en komponist med en stor kærlighed 
til naturen. Vi begyndte koncerten 
i den primale natur, besøgte arktisk 
kulde – og slutter den i ren idyl. 

Rigtig god koncert. 

Naturen – 
Den evige 
inspirationskilde
  
Beethovens 6. symfoni er et levende 
musikalsk maleri fyldt med fuglekvidder, 
torden og rislende bække.

Læs Peer Kjær Andersens artikel om 
Pastoralesymfonien på vores hjemmeside 
under “Baggrundshistorier”.

WWW.AARHUSSYMFONI.DK

Violinkoncerternes 
Mount Everest

  
Alina Pogostkina har et specielt forhold 

til Sibelius’ Violinkoncert. Det var hendes 
mors yndlingskoncert og indtager derfor 

en særlig plads i hendes hjerte.

Læs Christina Blangstrup Dahls interview med 
Pogostkina – og se hende spille – på vores 
hjemmeside under “Kunstnerportrætter”.

WWW.AARHUSSYMFONI.DK



Alina Pogostkina er datter af to profes-
sionelle violinister og begyndte derfor at 
spille violin tidligt. Det viste sig hurtigt, 
at hun var et vidunderbarn, og familien 
flyttede fra Rusland til Tyskland, da Alina 
var otte år gammel. Hun konkurrerede 
flittigt gennem hele sin barndom og ung-
dom, hvilket kulminerede, da hun vandt 
både selve Sibelius violinkonkurrencen i 
2005 og en særpris for den bedste for-
tolkning af Sibelius’ Violinkoncert. 

Hun har spillet med orkestre som Los 
Angeles Philharmonic Orchestra, 

San Francisco Symphony, Orchestre 
National de France og Skt. Petersburg-
filharmonikerne – og så spiller hun 
kammermusik med musikere som Steven 
Isserlis, Yuri Bashmet, Gidon Kremer og 
Joshua Bell. 

Ved siden af sit arbejde som solist er 
Alina Pogostkina meget optaget af den 
mentale og åndelige side af musikken og 
har derfor stiftet programmet Mindful 
Music Making, der skal give musikere 
mere mindfulness og indsigt i kreative 
processer. 

Alina Pogostkina  VIOLINLeif Segerstam er født i 1944. Han er 
uddannet på Sibelius akademiet som 
 violinist, pianist og dirigent. Efterfølgende 
har han studeret direktion på Julliard 
School of Music i New York.

Listen af orkestre Segerstam har været 
tilknyttet er alenlang. Bl.a. har han været 
chefdirigent for Helsinki Filharmonikerne, 
DR Symfoniorkester og det østrigske 
radioorkester, samt gæstedirigent for 
orkestre som Chicago Symphony og Los 
Angeles Filharmonikerne. Han er pro-
fessor ved Sibelius akademiet i direktion 
– og listen af prominente elever er, ikke 
overraskende, også lang.

Udover sin rolle som dirigent er Leif 
Segerstam en komponist med et svim-
lende antal orkesterværker på CV’et – i 
skrivende stund mere end 340 symfoni-
er. Ikke overraskende har han modtaget 
Nordisk Råds Musikpris (1999) for sit 
utrættelige virke for Nordisk musik. 

Fra sæson 2021-22 er Segerstam tilknyt-
tet Aarhus Symfoniorkester som æresdi-
rigent med to årlige produktioner.

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

Leif Segerstam  DIRIGENT

Biografi af Hjarne Fessel Biografi af Christina B. Dahl



KONCERTBESÆTNING
VIOLIN I
Cristian Chivu Ivan
Vesselin Demirev, assistent
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Thea Clemson Andersen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Hayato Ishibashi
Peter Clemson, kontrakt 

VIOLIN II
Sarah Lucy Foldager
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska-Mruk
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Pernille Jönsson Nüchel
Sonja Lind, kontrakt 
Violina Petrova, kontrakt 
Olga Rosca-Marcov, kontrakt 

BRATSCH 
Luminita Marin
Nikolaj Lind Pedersen
Eva Paulin
Lars Kvist
Lise Pehrson
Ático Razera
Zane Sturme, kontrakt 
Patrick Rutland, kontrakt 

CELLO 
Eugene Hye-Knudsen
Brian Friisholm
Jens Lund Madsen
Ananna Lützhøft
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang
Rebecca Fuglsig, kontrakt 

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

OBO 
Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Lisa Anna Gross

KLARINET 
Mathias Vik Kjøller
Vibeke Kærsgaard Lembcke
Maria Jimenez Pardo, assistent

FAGOT 
Justin Sun
Eric Beselin
Harald Tørning Svendsen, 
kontrakt

HORN
Flemming Aksnes /
Lisa Maria Cooper
Jari Kamsula
Carsten Elborg Adrian
Johannes Undisz, assistent

TROMPET 
Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster
Sarah Owens, assistent

BASUN 
Fabrice Godin
Ole Vetle Johansen, kontrakt

BASBASUN 
Jens Vind

TUBA 
Jonathan Borksand Hanke

PAUKER 
Nikolai Petersen, kontrakt

SLAGTØJ 
Anders Lynghøj
Eppu Hietalahti, kontrakt
Thomas Hamilton, kontrakt

KLAVER 
David Strong, assistent

E T  U N I K T  PA R T N E R S K A B 
PÅ  T VÆ R S  A F  S YM F O N I, 
U D V I K L I N G  & E R H V E R V

SYMF ºBU S I N
E S S

et  unikt  partnerskab 
på  tværs  af  symfoni , 
udv ik l ing  & erhver v

SymfoBusiness er et kulturfremmende værdi-
partnerskab 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 

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 Platinpartnere 2021

SymfoBusiness særlige givere 2021

Stibo-Fonden

 Bjerres
Bureau ApS

Per og Lise Aarsleff Fond

Kammeradvokaten
Advokat�rmaet Poul Schmith

SymfoBusiness Sølvpartnere 2021



Vær med til at støtte

Aarhus Symfoniorkester
Bliv medlem af

Aarhus Symfoniorkesters Venner
Husk at 

venneforeningen holder 
gratis optakt for alle før 

hver torsdagskoncert. 
Se programmet på 

www.asov.dk

Medlemskab giver
fri adgang til særlige

prøver/generalprøver,
gratis medlemsblad 

samt uvurderlig støtte 
til byens orkester.

Meld dig ind på
www.asov.dk

eller ved henvendelse til formand
Tove Christensen, dr. med.

asov.tc@gmail.com

Optaktsholder 30. september: 

Pianist Christian Krag

Søndag den26. november2017
www.jp.dk

***
Kr. 43,00
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5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

80000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

90000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

01000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

11000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

21000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

31000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

41000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

51000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

61000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

71000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

81000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

91000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

02000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

12000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

22000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

32000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

42000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

52000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

62000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

72000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

82000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

92000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

03000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

13000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

23000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

33000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

43000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

53000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

63000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

73000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

83000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

93000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

04000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

14000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

24000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

34000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

44000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

54000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

64000

5 7 0 8 8 3 8 2 6 0 4 7 8

74000
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Japansk elegance under juletræet
 
Håndlavet, unikt og vifteformet 
smykke i Binchotan-kul*
Vedhæng 599 kr. Øreringe 499 kr.

 

museumsbutikken.dk 

Japansk elegance 

*Trækul fra   japansk  egetræ

Volden 7     8OOO Aarhus C 

Eksklusive briller  -  valgt med omhu

Eksklusive briller  -  valgt med omhu

Højskolekurser 2018
Søg kurser og bestil de nye kataloger påwww.hojskolerne.dk  eller tlf. 33 36 40 40   

2018
Korte kurser1-7 uger

Nogle uger husker man bedre end andre

Højskolekurser 

Nogle uger husker man bedre end andre

Musikhistorien på skoleskemaet

KULTURWEEKEND, side 18-19

DJ-duoen Den Sorte Skole modtog i

aftes Kronprinsparrets Kulturpris for

deres spejling af musikhistorien i
nye numre.

Med podcastformatettræder radioen igen i forgrunden eftermange år i skyggen,og bevægelsen skerofte uden om de traditionelle kanaler.
KULTURWEEKEND, side 12-15

Miss Sunshine tilbage på toppen
SPORT, side 28-29

For første gang i seks år er Caroline
Wozniacki igen nomineret 

til Årets Sportsnavn.

Udlændingeminister Inger
Støjbergs (V) højt profilerede
Udrejsecenter Kærshoved-
gård i Midtjylland til afviste
asylsøgere og kriminelle med

udvisningsdomme skaber
utryghed i lokalområdet.

Flere butikker melder om
store problemer med butiks-
tyveri. Fakta i Bording har
øget kameraovervågningen
og installeret en overfalds-
alarm efter en episode, hvor
en medarbejder blev slået
med en knytnæve i ansigtet
af en af centrets beboere.

Arriva, der betjener tog-
strækningen til Bording, har
netop kontaktet politiet, for-
di mange af udlændingene
fra centret kører uden billet

og i nogle tilfælde maser sig
ind i toget, selv om togperso-
nalet forsøger at holde dem
ude. Det er utrygt for både
andre passagerer og konduk-
tører, lyder det fra Arriva.

På et borgermøde for nylig
har flere lokale beboere des-
uden givet udtryk for, at til-
stedeværelsen af de knap 200
udlændinge, der ofte færdes i
grupper, generelt har øget
utrygheden. Nogle forældre
er begyndt at hente og bringe
deres børn fra f.eks. togsta-
tionen.

Ifølge Michala Bendixen,
formand for foreningen
Refugees Welcome, er pro-
blemerne forudsigelige, fordi
regeringen presser og stresser
udlændingene, bl.a. ved at
sætte dem på en cafeteria-
ordning uden lommepenge
og mulighed for at arbejde. 

»Det er en rimelig logisk
konsekvens, når man ikke
giver folk nogen penge over-
hovedet og isolerer dem fuld-
stændigt, langt væk fra deres
netværk. Så tvinger man dem
nærmest til at stjæle eller

køre uden billet,« siger
Michala Bendixen, der til-
føjer, at udlændingene f.eks.
har behov for at købe tele-
fonkort og cigaretter.Udlændinge- og integra-

tionsminister Inger Støjberg
afviser, at regeringen skubber
udlændingene ud i krimina-
litet. Det er ikke meningen,
at de skal have hjælp til at
pleje netværk i Danmark,
men at de skal rejse hjem,
fastslår hun:»De har tag over hovedet og

får mad. Det er, hvad de har

krav på, ikke et hak mere.«
Ledelsen i Midt- og Vest-

jyllands Politi holder i næste
uge et møde med lokalpoli-
tiet om, hvad man kan gøre
for at imødegå utrygheden.

Beboere fra omstridt udrejsecenter

skaber utryghed i lokalområdetMARTIN JOHANSENmartin.johansen@jp.dk

Fakta i Bording har installeret en overfalds-alarm, Arriva beder poli-
tiet om hjælp, og foræl-dre tager forholdsregler.

Bording i 2017: Overfalds-
alarmer, gratister og tyverierINDBLIK, side 4-6

God fornøjelse!

Bare koncentrer dig om musikken
 
Bagefter skal vi nok opdatere dig med  
de vigtigste nyheder

 » A. Enggaard A/S
 » Advokaterne i Jyllandsgården A/S
 » Alice Madsen
 » AVK Holding
 » Barslund A/S
 » Bech-Bruun
 » Bendt Almvig, arkitekt maa.
 » BoostPLM
 » 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
 » RSM Danmark
 » RSM Danmark – personaleforeningen
 » 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

Aarhus Symfoniorkesters Fond består af individuelle fadderskaber fordelt på fonde, virksomheder og 
privatpersoner. Den selvstændige fond støtter orkestrets arbejde ved tilskud til instrumenter, turnéer, 
CD-indspilninger og lignende. 

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

Særlig privat giver: 
Keld Heine Mortensen



musikhuset.dk

  Sonya
  Yoncheva
& Aarhus Symfoniorkester
29. okt

Den bulgarske verdensstjerne står på scenen 
sammen med Aarhus Symfoniorkester, der 
bliver dirigeret af den unge prisbelønnede 
dirigent Domingo Hindoyan.

En overdådig operabuket med arier fra La 
Bohème, Manon Lescaut, Madama Butterfly, 
Trubaduren, Luisa Miller og Cavalleria 
Rusticana.


