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Supernova i det grønne
af Christina Blangstrup Dahl

En monstrøs koncert. Oprørsk, upoleret 
– og skrevet af en blot 21-årig ung mand: 
Prokofjevs 2. klaverkoncert er en super-
nova 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 ekvilibri-
stiske 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. 

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. 

Prokofjev 
Klaverkoncert nr. 2, op. 16
Dette er en mastodontisk koncert. 
Den er rebelsk, brutal – og så er den 
skrevet af en kun 21-årig studerende. 

Det er så ganske vist en studerende, 
der skrev sit første klaverstykke som 
femårig, spillede Beethoven-sonater 
som 9-årig og havde skrevet to operaer, 
en symfoni, en violinsonate og adskillige 
klaverværker, da han blev optaget på 
konservatoriet som 13-årig. Det var også 
en studerende, der kedede sig kraftigt 
på den konservative musikinstitution. 
Med sine to første klaverkoncerter 
begyndte Prokofjev at træde i karakter 
som komponist og tage afstand fra den 
fremherskende reaktionære smag. Hans 
første klaverkoncert fra 1912 grundlagde 
Prokofjevs rygte som enfant terrible, og 
den blev kritiseret for sin overfladiske 
showmanship og akrobatiske teknik. 
Med den anden koncert forsøgte han at 
skabe et værk med større dybde – om 
end den faktisk kræver endnu større 
tekniske færdigheder end den første. 
Prokofjev skrev begge koncerter til sig 
selv, og han var en exceptionel pianist. 

Premieren fandt sted i nærheden af Skt. 
Petersburg, og en samtidig anmelders 
beretning om begivenheden beskriver le-
vende, hvor banebrydende musikken var: 

”På scenen dukkede en ung mand 
op, der lignede en gymnasieelev. Det 
var Sergej Prokofjev. Han satte sig 
ved klaveret og det virkede, som om 
han enten støvede klaviaturet af eller 
bankede tilfældigt på det, med en skarp 
tør berøring. Publikum anede ikke, hvad 
de skulle mene om det. Der var indig-
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Sergej Prokofjev (1891-1953)

Klaverkoncert nr. 2 (1912-13) 35 min.
Andantino
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Johannes Brahms (1833-97)

Symfoni nr. 1 (1876) 50 min.
Un poco sostenuto – Allegro – Meno allegro
Andante sostenuto
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helvedes gab står åbent, og djævlene 
selv kommer stampende op. Klaveret 
slutter sig til den groteske dans. 

Men det er ikke kun rå musik; klaveret 
byder ind med både vederkvægende 
soli og med oprørske, grove indslag. 
Her er lige dele muskler og mystik, og 
hen mod slutningen får vi nogle næsten 
cirkusagtige passager – som om både 
komponist og solist gør nar af hele 
koncertformen – ”hør bare, hvor let det 
her er”. Men snart er solisten igen en 
troldmand, der betvinger både musik og 
orkester i denne groteske af en sats.  

Sidste sats er indbegrebet af poleret 
brutalitet. Og ikke altid velpoleret; rå 
kanter stikker jævnligt ud og truer med 
at flå musikkens grundmaterie fra hinan-
den. Det er som en nævekamp mellem 
orkester og solist – og sidstnævnte 
må af og til tage hele hånden i brug 
for at få overtaget. Ligesom tidligere i 
koncerten er der også blødere passager 
i klaveret – men om de fungerer som 
kontrast eller fremhævelse af det grove 
er svært at sige. Satsen bliver næsten 
romantisk midtvejs med små glimt af 
folkemusik – men som altid i denne 
koncert er der blot tale om korte glimt. 

Kadencen i slutningen af satsen starter 
i det mørkeste mørke – og så tager den 
vejret fra os med sin skønhed. Der skal 
ikke herske nogen tvivl om, at Prokofjev 
evner at skrive både smukt, romantisk 
og henført. Det er bare ikke den slags 
musik, han har valgt at skrive til denne 
koncert. Skønheden får dermed natur-
ligvis heller ikke lov til at stå alene, og 

søsygt bølgende bevægelser i orkestret 
følger i en gøgleragtig stemning. Vi får 
endnu et glimt af blødhed – og så raserer 
orkestret og derefter solisten enhver 
tvivl om, at Prokofjev skulle gide at 
beskæftige sig med den slags, og vi får en 
hårrejsende tour de force af en slutning. 

Modtagelsen af koncerten har vi hørt 
om – men hvordan oplevede den unge 
Prokofjev egentlig selv den ikke just 
lobhudlende modtagelse? Det har vi 
en beskrivelse af med komponistens 
egne ord (som for øvrigt er en god 
påmindelse om, at der altid er to 
sider af en sag – og at journalister 
godt kan lide en negativ historie): 

”Efter den voldsomme afslutningsakkord 
var der stilhed i salen et øjeblik. Derefter 
blev buhen og tilråb besvaret med et 
kraftigt bifald, banken med stokke og 
opfordringer til ekstranummer. Jeg 
blev kaldt frem to gange og kunne høre 
hyldestråb og buhen fra salen. Jeg 
var glad for, at koncerten fremkaldte 
så stærke følelser hos publikum.” 

Bonusinformation: Det var for øvrigt lige 
ved, at denne koncert ikke blev bevaret. 
Prokofjev havde ladet partituret ligge i 
sin lejlighed i Skt. Petersburg, da han tog 
til udlandet, og her brugte de nye lejere 
partituret som optændingsmateriale. 
Vistnok til at lave en omelet (til deres 
forsvar var det midt under den russiske 
revolution; de havde sikkert nok at gøre 
med at holde varmen). Det lykkedes dog 
Prokofjev at stykke koncerten sammen 
igen – efter hukommelsen. Hvorvidt 
den største bedrift er at skrive denne 

neret murren i krogene. Et par rejste 
sig og skyndte sig ud: ”Sådan musik kan 
drive dig vanvittig!” Salen tømtes. Den 
unge kunstner sluttede sin koncert med 
en ubarmhjertigt uensartet kombination 
af messing. Publikum var forargede. 
Flertallet buhede. Med et hånligt buk 
satte Prokofjev sig ned igen og spillede 
et ekstranummer. ”Til helvede med 
denne futuristiske musik!” blev folk 
hørt udbryde. ”Vi kom her for vores 
fornøjelses skyld. Kattene på taget laver 
bedre musik!” En anden kritiker skrev, at 
musikken efterlod publikum ”forstenede 
af skræk, med hårene rejst i nakken”. 

Og således, med en vaskeægte skandale 
i tasken, følte Prokofjev, at han virkelig 
stod på grænsen til berømmelse. Han 
fik sin eksamen – belønnet med den 
eftertragtede Rubinstein-pris – rejste 
til udlandet og mødte de største navne i 
europæisk musik, heriblandt Stravinskij. 

Den anden klaverkoncert er imidlertid 
skrevet, mens han endnu opholdt sig 
i Rusland. Det er en supernova af en 
koncert, fyldt med sære kanter og 
akavede passager, der skaber et udtryk 
af civiliseret grovhed. Koncerten har 
fire satser (i stedet for de sædvanlige 
tre), og der er ingen langsom sats. I 
stedet får vi hist og her korte glimt 
af bjergtagende ro i lyriske passager 
– men der er ikke mange af dem. 

Det er imidlertid sådan, hele koncerten 
begynder: med et lyrisk tema i klaveret, 
der ringer klart ud – som kirkeklokker, 
der anslås tilfældigt. Den første 
kadence er markeret ”narrante”, altså 

”fortællende”. Det er ikke en almindelig 
musikbetegnelse, så Prokofjev må 
have insisteret på, at koncerten har 
et fortællende element. Få minutter 
senere begynder det musikalske troldtøj 
at stikke hovedet frem, og musikken 
bliver stadig mere eftertrykkelig. 

Kadencen i slutningen af første sats 
graver dybt, både i solistens musikalske 
og tekniske kunnen – og i omfang fylder 
den faktisk næsten halvdelen af satsen. 
Højdepunktet er markeret ”colossale” 
i noderne, og bedre kan det vist ikke 
udtrykkes. Orkestret overtager det 
radikale udtryk i slutningen af satsen 
– men få øjeblikke senere forvandler 
solisten musikken og slutter satsen af i 
et blidt, uskyldigt ekko af indledningens 
tema, som det letteste af verden. Ingen 
uhyrer her; det hele var blændværk. 

Selvfølgelig var det ikke det! Anden 
sats er en djævledans af en scherzo. 
Sværhedsgraden er ekstrem, og solisten 
spiller løbenoder uafbrudt, unisont i 
begge hænder, som en uendeligheds-
maskine. Orkestret kommenterer, men 
afholder sig ellers klogeligt fra at gå i 
vejen for solisten. Bonusinformation for 
de matematisk interesserede: Der er 
næsten 1.500 toner i hver hånd i denne 
korte sats; det er ti noder i sekundet. 

I en normal, civiliseret klaverkoncert 
ville vi her have fået en langsom sats, 
der ville få blodtrykket ned i det 
forsvarlige leje igen. Men ikke hos 
Prokofjev! Begyndelsen af tredje sats 
er lige så diabolsk som sidste sats, 
med dybe klange i orkestret, som om 



intim; hvor Beethoven talte til hele 
menneskeheden i sin 9. symfoni, taler 
Brahms her til os hver især som individer. 

Anden sats har flere vidunderlige 
soloer i for eksempel obo og klarinet. 
Brahms var i det hele taget meget 
glad for oboen, og satsen er med 
sit lys og luft et fortrøstningsfuldt 
åndehul efter første sats’ intensitet. 

Tredje sats er ganske kort, og her får 
vi en lethed og et lys, som giver hele 
værket en mildere karakter. Musikken 
er lyrisk og næsten munter – eller i 
hvert fald så munter, som Brahms’ 
højtyske musikalske univers nu 
engang bliver. Beherskelse vil altid 
være en dyd hos Brahms. 

Tredje sats går direkte over i sidste 
sats, hvor vi meget hurtigt er tilbage i 
førstesatsens fortættede kosmos. Om 
det så er de små pizzicati, altså knips 
på strengene, som starter satsen, så 
er de intense, og der er noget næsten 
religiøst over messingblæserne, der 
bygger intensiteten op – kun for at 
gå over i et næsten idyllisk univers. 
Stemningsskiftet er voldsomt: Som om 
de voldsomme bjerge fra første sats er 
afløst af en hyggelig tysk skov. I det hele 
taget er der en stemning af forsoning, 
også i de kraftige passager i denne sats. 
Musikken bliver måske nok voldsom, 
men det er altid en tøjlet energi.

Essentielt for denne symfoni er – som 
denne gennemgang måske har antydet 
– at den samlede fortælling bliver vigtig. 
Vi hører sidste sats i et andet lys, fordi 

vi allerede har været igennem de første 
tre satser – og det er en vigtig udvikling 
i musikhistorien. Det skete gradvist (det 
er således ikke Brahms, der revolutio-
nerede musikhistorien), men før i tiden 
kunne man sagtens spille en sats ad 
gangen til koncerter, og værkerne blev 
ofte opført på den måde. Eksempelvis 
blev satserne i Beethovens 7. symfoni 
spillet enkeltvist til uropførelsen, og 
den langsomme sats blev gentaget. 

Men her i den første symfoni har 
Brahms derimod en samlet fortælling 
at fortælle os – vi bliver inviteret ind i 
hans univers, og vi bliver taget i hånden 
og fulgt hen ad musikkens sti. Her er 
ikke tale om tilfældigt sammensatte 
musikdele, men om en komponist, som 
vil fortælle os noget helt bestemt – og 
hans fortælling starter med de allerfør-
ste paukeslag i første sats og slutter først 
med de allersidste toner i sidste sats. 

Beethovens navn er dukket op et par 
gange i denne note; vi bliver ved med at 
komme tilbage til Beethovens spøgelse. 
Og hvis I nu sidder om lidt og synes, 
at musikken faktisk minder en del om 
Beethoven, så er I ikke alene om den 
fornemmelse; faktisk blev symfonien 
kaldt for ”Beethovens 10. symfoni” 
efter premieren. Det var nu ikke en 
titel, som huede Brahms (hvilket man 
mildest talt godt kan forstå, når den 
stakkels mand nu havde brugt over 15 
år på at samle mod til at skrive noget, 
der IKKE skulle lyde som Beethoven). 
Brahms havde heller ikke meget til overs 
for dem, der mente, at temaet i Brahms’ 
sidste sats lyder temmelig meget som 

koncert, at spille den – eller at kunne 
huske hele værket godt nok til at kunne 
genskabe det er svært at afgøre. Alt 
sammen hører imidlertid til historien 
om en overmenneskelig klaverkoncert. 

Endnu en bonusinformation, denne 
gang af den mere humoristiske slags: 
Musikken var kontroversiel, da Prokofjev 
spillede den i Paris. Dog ikke så meget 
blandt det forvænte, avantgardistiske 
parisiske publikum som blandt Prokofjevs 
naboer, der ikke var synderligt begejstre-
de for lydene af den dæmoniske kadence 
i første sats. Han overvandt deres 
modstand ved at hamre på en kasse – for 
at bevise, at der var værre lyde i verden 
at udholde. Rådet er hermed givet 
videre. Vi fraskriver os dog ethvert 
ansvar for dets effekt (og anmoder 
venligst om ikke at afsløre kilden til 
fremgangsmåden for naboerne). 

Brahms
Symfoni nr. 1, op. 68
Af og til kan det være en udfordring at 
komme i gang med en opgave. Det kan 
selvfølgelig være fordi den er kedelig – 
men det kan også være fordi den virker 
overvældende. Eksempelvis hvis man er 
en af sin tids mest anerkendte kompo-
nister, men stadigvæk ikke har skrevet 
noget i den vægtigste, mest anerkendte 
form inden for den klassiske musik: 
Symfonien. Og for øvrigt hele tiden 
bliver sammenlignet med Beethoven 
– hvilket betyder, at man skal matche 
Beethovens 9. symfoni. No pressure. 

Det var Brahms’ situation i 1876 – eller 
rettere sagt, i de 15-20 år op til 1876 

hvor han skrev, tvivlede, skrev om og 
kasserede. Så lang tid tog det ham 
nemlig at samle mod til endelig at turde 
indvie offentligheden i, hvordan sam-
tidens største komponist tog arven op 
efter Beethoven. ”I har ingen anelse om, 
hvordan det er at høre sådan en gigant 
trampe bag sig,” sagde Brahms om 
musikhistoriens tyngde på hans skuldre.

Og hvad er det så, Brahms giver os med 
sin første symfoni? For det første er 
det meget langt fra hans kammermusik. 
Selvfølgelig, kan man sige; et symfo-
niorkester og et kammerensemble er 
immervæk væsensforskellige størrelser. 
Men der er langt mellem de to genrer 
i mere end en forstand: Den første 
symfoni er nemlig en muskuløs symfoni 
med masser af bund i klangen (der er 
eksempelvis en kontrafagot i orkestret). 
Musikken rummer en stor skønhed i 
både de store linjer og i de små melo-
distumper, som stikker hovedet frem i 
små glimt og er så typiske for Brahms. 

I første sats er musikken lidt som at gå 
oven på en vulkan eller måske en klippe 
– man har hele tiden fornemmelsen af, 
at der lurer enorme kræfter lige under 
klippelandskabets idylliske overflade. 
Der er et væld af følelser i musikken, 
men de er hele tiden holdt i skak af en 
”civiliserethed”, som måske er det, der 
for alvor kendetegner Brahms mere 
end noget andet. Det er formodentlig 
også en af de ting, som deler vandene, 
når det kommer til Brahms: Hans 
musikudfoldelse er altid behersket, 
selv når den er allermest inderlig og 
hjerteskærende. Den er også næsten 



temaet i sidste sats i Beethovens 9. 
symfoni. ”Det kan ethvert æsel da 
høre,” sagde Brahms ret tørt til den 
beskyldning og affærdigede dermed, at 
der skulle være tale om en tilfældighed. 

Skal man absolut tale om spøgelser, så 
bør også Bach bringes på banen – eller 
rettere sagt: Brahms er sig sin musikhi-
storie bevidst og bruger eksempelvis ba-
rokkens intrikate former. Men han væver 
dem så umærkeligt ind i sin egen roman-
tiske musik, at resultatet bliver helt hans 

eget. Og med det ændres musikhisto-
rien. Brahms’ første symfoni er også en 
genfødsel af symfonien, som den kom 
til at se ud i det sene 19. århundrede.

Med andre ord: Brahms træder ganske 
vist ind i musikhistorien med denne sym-
foni. Men han gør det ved at skabe sin 
helt egen vej, ikke ved at gå i nogen som 
helst fodspor – ikke engang Beethovens. 

Rigtig god fornøjelse med koncerten. 

To begyndelser - 
Brahms og hans 

1. symfoni
  

Brahms var en af sin tids og en af musikhistoriens 
største repræsentanter for symfonigenren. Hans første 

symfoni blev modtaget med store forventninger.

Læs tidl. musikchef Leif V. S. Balthzersens artikel om 
Brahms på vores hjemmeside under “Baggrundshistorier”.
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Behzod Abduraimov er en ung uzbe-
kisk pianist, der optræder med nogle 
af verdens førende orkestre – heri-
blandt Boston Symphony Orchestra, 
Concertgebouworkest, Los Angeles 
Philharmonic, San Francisco Symphony, 
Cleveland Orchestra og Orchestre de 
Paris. 

Hans karriere tog fart, da han som 18-
årig vandt London International Piano 
Competition i 2009 – for øvrigt også 
med en Prokofjev-koncert, nemlig den 
tredje klaverkoncert. Senere hoppede 

han ind og spillede en koncert med Royal 
Philharmonic Orchestra og Charles 
Dutoit, og han har spillet med en række 
af verdens største orkestre. 

I det hele taget spiller han tit stor musik 
med store orkestre – og så alligevel: Han 
spiller nemlig også solokoncerter på ste-
der som Carnegie Hall, og til daglig er han 
huskunstner på International Center for 
Music at Park University, Missouri.

Behzod Abduraimov  KLAVERAndris Poga er en lettisk dirigent og 
musikchef for det lettiske nationalsym-
foniorkester. Allerede i 2007 fik han 
prisen for årets debut for sin koncert 
med dette orkester, som han har stået i 
spidsen for siden 2013. Som for så mange 
andre unge dirigenter var det en konkur-
rence, der for alvor startede hans karri-
ere: I 2010 vandt han Evgeny Svetlanov 
Dirigentkonkurrencen i Montpellier.

Efterfølgende har han været assisteren-
de dirigent for Paavo Järvi (chefdirigent 
for Orchestre de Paris) og i Boston 
Symphony Orchestra. Førstnævnte 
rolle førte til, at han i 2013 sprang ind 

og dirigerede Orchestre de Paris flere 
gange med stor succes, og det samme 
var tilfældet, da han sprang ind og di-
rigerede Münchner Philharmoniker på 
orkestrets turne i Asien som erstatning 
for Lorin Maazel. På det seneste har 
han arbejdet med NHK Symphony 
Orchestra i Tokyo, Tonhalle Orchester 
Zürich, Orchestre National de France, 
Boston Symphony Orchestra, Leipzig 
Gewandhausorchester, Bamberger 
Symphoniker og NDR Elbphilharmonie 
Orchester.

Fra sæson 21/22 er han udnævnt til chef-
dirigent i Stavanger Symfoniorkester.

Andris Poga  DIRIGENT

Biografier af Christina B. Dahl



KONCERTBESÆTNING
VIOLIN I
Ian van Rensburg /
Cristian Chivu Ivan
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Thea Clemson Andersen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
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
Jens Astrup 
Olga Rosca-Marcov, kontrakt 
Hanne Askou, assistent 

BRATSCH 
Luminita Marin
Nikolaj Lind Pedersen
Eva Paulin
Lars Kvist
Lise Pehrson
Ático Razera

Zane Sturme, kontrakt 
Patrick Rutland, kontrakt 

CELLO 
Brian Friisholm
Jens Lund Madsen
Ananna Lützhøft
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang
Rebecca Fuglsig, kontrakt 
Gabriella Fuglsig, assistent

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

OBO 
Oliver Nordahl
Lisa Anna Gross

KLARINET 
Mathias Vik Kjøller
Kristian Flagstad 

FAGOT 
Justin Sun
Eric Beselin
Magnus Kongsmo Karlsen, 
assistent 

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

TROMPET 
Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen

BASUN 
Fabrice Godin
Ole Vetle Johansen, kontrakt

BASBASUN 
Jens Vind

TUBA 
Jonathan Borksand Hanke

PAUKER 
Nikolai Petersen, kontrakt

SLAGTØJ 
Eppu Hietalahti, kontrakt
Thomas Hamilton, kontrakt

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 4. november: 

Producent Nicholas Pilvang

Søndag den26. november2017
www.jp.dk

***
Kr. 43,00
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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



Berliner 
Philharmoniker
Dirigeret af chefdirigent Kirill Petrenko 
16. nov

Symfonisk sal sitrer når Berlins vidunderlige 
symfoniorkester og chefdirigent Kirill 
Petrenko besøger Aarhus med et program 
bestående af Sjostakovitjs 10. symfoni og 
Mendelssohns 3. symfoni.

musikhuset.dk


