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Wojciech Kilar (1932-2013)

Orawa (1986)

10 min.

Antonín Dvořák (1841-1904)
Cellokoncert (1894-95)

40 min.
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Allegro
Adagio ma non troppo
Finale. Allegro moderato
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25 min.

Antonín Dvořák (1841-1904)
Symfoni nr. 7 (1884-85)
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40 min.

Allegro maestoso
Poco Adagio
Scherzo. Vivace
Finale. Allegro

Varighed i alt ca. 115 min.

MEDVIRKENDE

Michał Nesterowicz

Camille Thomas

DIRIGENT

CELLO

Dér, hvor det hele begynder: Med
fædrelandet – og med dets musik.
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.
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.

Kilar
Orawa
”Orawa er det eneste stykke, som
jeg ikke ville ændre en eneste tone i,
heller ikke selvom jeg har set på det
mange gange. Hvad jeg har opnået,
er det, som jeg stræber efter – at
være den bedst mulige Kilar.”
Så tilfreds var komponisten Wojciech
Kilar med sit værk Orawa. Stykket er
Samuel Bourne: Gezicht op besneeuwde bergpassen in de Himalaya, gezien vanaf de Manirang (1864-66)

en del af komponistens værkcyklus
for strygeorkester med Tatrabjergene
som fællesnævner. Navnet er både
betegnelsen på en region og på den flod,
der flyder gennem Orawa-regionen.
Og musikken i Orawa er netop både en
strøm, der hastigt flyder gennem klippefald, og en beskrivelse af de forskellige
smukke landskaber, der omgiver floden.
Reduktion, koncentration og fordybelse
er centrale karaktertræk i Orawa. Det
samme er gentagelsen. Vi starter næsten
meditativt, når den første melodistump
bliver gentaget ni gange. Derefter
udvider musikken sig som en blomst, der
springer ud, og tilføjer gradvis tekstur
fra resten af orkestret, indtil den sidste
akkord i første del strækker sig over
fem oktaver. I anden del udvikler den
grundlæggende rytme sig med nyt
materiale fra folkemusikken, herunder
en solo i celloen. I tredje del bliver
rytmen mere og mere tæt, harmonierne
bliver skarpere, og orkesterteksturen
udvikler sig hele tiden. Vi slutter af
med hovedmotivet igen og et rungende
udråb fra orkestret. Det er en pastorale
for det 20. århundrede – og for det
smukke område i Karpaterbjergene.
Hvis man skulle synes, at der er noget
filmisk over Kilars musik, så har man
ramt hovedet på sømmet. Kilar har
nemlig skrevet musik til blandt andet
Roman Polanskis Pianisten og Francis
Ford Coppolas Bram Stokers Dracula.

Men faktisk trådte han sine musikalske
barnesko hos Stockhausen, Pierre
Boulez og Luigi Nono i Darmstadt.
Også ikonet Nadia Boulanger var han
et smut forbi, og især det sidste kan
mærkes på hans musik. Han skrev længe
i en nyklassisk stil, og han var meget
optaget af folkemusik. Herefter gik
han som så mange andre i retning af
minimalismen – men, som vi kan høre,
en minimalisme, der har dybe rødder
i naturen omkring Tatra-bjergene.

Dvořák
Cellokoncert
”Der er noget ved 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
”Celloen er et glimrende orkesterinstrument, men det er simpelthen utilstrækkeligt som soloinstrument.” Sådan
var Dvoráks holdning til celloen; han
mente, at celloens mellemregister lød
fint, men at den blev nasal i højden og
mumlende i dybden. Så det var faktisk
også til komponistens egen overraskelse,
at han besluttede sig for at skrive en
cellokoncert! Det skyldtes først og
fremmest, at han hørte en kollegas
cellokoncert, som åbenbart overbeviste ham om celloens potentiale som
soloinstrument. Det er for øvrigt det
sidste værk, som Dvorák skrev i USA.
Der er koncerter, hvor orkesterdelen
mest er en anledning til at lade
solisten stråle – og så er der dem, hvor

komponisten har kastet lige så meget
kærlighed efter orkestret som efter
solisten. Dvoráks cellokoncert hører
afgjort til de sidste. Her er lige så meget
kød på orkesterstemmen, som der er på
solistens parti. Den musikalske fortælling
bliver fortalt ligeligt af orkestret og
solisten. Det var også Camille Thomas’
indtryk, da hun første gang spillede
koncerten: ”Jeg husker meget klart
den rene lykke, som jeg følte ved det
første store tuttisted. Jeg følte, at mit
hjerte voksede sig så stort. Det starter
pianissimo, og så kommer der dette
store crescendo; det er som en bølge af
menneskelighed, af glæde og håb. Og
når orkestret sætter ind: Det bærer alt,
hvad der er sket i verden, alt det bedste
i verden. Hver gang, jeg spiller det i dag,
husker jeg tilbage på dette øjeblik.”
Det høres allerede i indledningen
til koncerten. Temaet introduceres
først af klarinetterne, derefter af hele
orkestret – og det er et tema, der
kommer til at følge os gennem hele
værket. Det andet tema kan høres i
hornene – et af de dejligste temaer, som
instrumentet har i orkesterlitteraturen
(og der er ellers noget at vælge imellem).
Første sats begynder med en lyrisk
adagio med en kadence-agtig del, som
er ledsaget af fløjterne. Indledningen
har store stormombruste øjeblikke og
blidere afsnit – som koncerten i det hele
taget. Celloen sætter ind som en naturlig
forlængelse af musikken; vi kunne
simpelthen ikke være længere væk fra
bravurstykker, der kun eksisterer for at
vise, hvor hurtigt solisten kan spille. I

Dvoráks hænder er celloen en fortællerstemme, som på lige fod med orkestret
bibringer os den vidunderligt smukke
historie, som cellokoncerten udgør.
Anden sats’ uendeligt smukke melodi
har en tragisk historie: Den er skrevet
som en hyldest til Dvoráks svigerinde
Josefina, der på det tidspunkt var
alvorligt syg. Som ung var Dvorák meget
forelsket i hende, men hun ville ikke
have ham. Dvorák havde fået besked
om hendes sygdom, men han var i USA
og kunne derfor ikke besøge hende.
Tredje sats lægger ud med en hornsolo,
der spreder sig til resten af orkestret i en
intens stemning, som celloen overtager.
Satsen igennem veksler musikken
mellem intensitet og celloens lyriske
sangbarhed, hvis intimitet efterlignes
af især træblæserne. I den langsomme
del lige inden slutningen citerer igen
Dvorák sin sang ”Lad mig være,” som
var en af Josefinas favoritter. Det
sker i den langsomme, intime del lige
inden slutningen. Indtil nu har satsen
været en typisk sidstesats, fyldt med
bøhmiske rytmer og folketone. Men
satsen skal ifølge komponisten slutte
gradvist med et diminuendo ”som et
åndedrag… Så er der et crescendo,
og de sidste takter bliver taget op af
orkestret og slutter stormfuldt. Det
var min ide, og den viger jeg ikke fra.”
Det var måske ikke så tosset endda.
Koncerten er blevet en af de allerstørste
for instrumentet, og da Brahms hørte
den i 1896 udbrød han: ”Hvis jeg havde
vidst, at det var muligt at komponere så-

dan en koncert for celloen, så havde jeg
forsøgt det selv!” Før en koncert med
cellokoncerten på programmet sagde
Brahms til en bekendt: ”I dag kommer
du til at høre et rigtigt værk, et mandigt
værk!” Og hvis vi oversætter Brahms’
ord på tværs af hundrede års kønsstereotypier, så har han ret: Dette er en
koncert med gods i, en vægtig koncert.
Bonusinformation: Som så ofte i
musikhistorien var også Dvorák omringet
af interesserede musikere, der gerne
bistod med råd og ændringsforslag.
Til forskel fra andre komponister var
Dvorák dog ikke synderligt modtagelig
over for de gode råd. Han skrev til sin
forlægger: ”Jeg giver dig kun mit værk,
hvis du vil love mig, at ingen – ikke
engang min ven Wihan – foretager
nogen ændring i det uden min viden og
tilladelse, tillige at der ikke vil være en
kadence som den, Wihan har lavet i den
sidste sats; og at dens form bliver, som
jeg har følt det og udtænkt det.” Ingen
musikalske bagsædechauffører her, tak.
Og Josefina? Dvorák nåede at komme
hjem og tage afsked med hende, før
hun døde i maj 1895. Efter hendes
død tilføjede Dvorák den elegiske
coda til slutningen af koncerten; det
var derfor, han ikke ville have sin ellers
gode ven til at tilføje en kadence.
Camille Thomas spiller på en
Stradivarius-cello, som bliver kaldt kaldt
”De Munch-Feuermann Stradivarius”
efter to af de store cellister, der har
ejet den. ”Denne cello er en af de
smukkeste ting i mit liv. Det eneste,

som jeg skal, er at få det til at klinge
så godt som muligt. Og problemet er
aldrig celloen, det er altid mig. Jeg er
bare en tjener, og celloen er kongen.
”Når jeg er på scenen med denne cello
føler jeg, at jeg har en partner, fordi den
giver mig så meget. Jeg føler, at den
undertiden bærer mig – og ja, det er
magien ved dette instrument: Den har
en sjæl. Jeg kan mærke sjælen af alle de
mennesker, som har spillet på den, fra
Feuermann, Stephen Isserlis – endda
Franchomme, Chopins bedste ven. For
denne cello kendte Chopin! Og jeg kan
på en eller anden måde også mærke
sjælen hos alle de mennesker, der har
lyttet til dens klang gennem 300 år, og
hvis følelser er blevet vakt af den. Så ja,
det er en fantastisk arv, og en fantastisk
mulighed – og ære – at spille på den.”

Dvořák
Symfoni nr. 7
En af de store. Det kommer man simpelthen ikke udenom at kalde Dvoráks
7. symfoni – og hvorfor skulle man også
det? Baggrunden er da også en anden af
de store symfonier: Dvorák havde hørt
Brahms’ 3. symfoni og blev inspireret
til selv at skrive endnu en symfoni. Så
fik han oven i købet en bestilling – fra
ingen ringere end Philharmonic Society
i England. Det var den selvsamme
musikforening, der i tidernes morgen
havde bestilt Beethovens 9. symfoni.
Da Dvorák en måned senere passerede
banegården i Prag og så et tog med
feststemte tjekker, fik han en ide til
musikken. Den skulle afspejle tjekkernes

kamp for et fædreland – og Dvoráks
egen kamp for at forene sin enkle og
fredsommelige kærlighed til fædrelandet
med sin intense patriotisme og ønske om
at se Tjekkiet trives. ”Mit sind er fyldt
af kærlighed, Gud og mit fædreland,”
skrev komponisten til en bekendt.
Symfonien er mørkere end de fleste
andre af Dvoráks værker, dens livsblod
en alvorlig og indtrængende tone. Det
betyder dog ikke, at den var svær at
skrive for Dvorák: Skitsen til første sats
tog bare fem dage, skitsen til anden
sats kun ti, og resten tog en måneds tid.
”Jeg er travlt optaget af at skrive denne
symfoni til London, og uanset hvor jeg
er, kan jeg ikke tænke på andet. Gud
give, at denne tjekkiske musik må ændre
verden!” skrev han til en bekendt.
Dvoráks engagement kan høres i
musikken. Første sats har både storladen
heroisk musik og lyriske øjeblikke – men
måske først og fremmest en næsten
skæbnesvanger tone. Dvorák søger i
denne symfoni intensiteten og alvoren
fremfor dramatikken. Her er intet
overflødigt drama eller sentimentalitet – kun en dybfølt, indtrængende
vilje til at itonesætte et projekt, der er
lige dele politisk og dybt personligt.
Det er med andre ord et forsøg på
at sætte selve den slaviske folkesjæl i
musik – og symfonien bliver dermed
en fødselshjælper i det tjekkiske folks
stræben efter at definere et fædreland,
kunstnerisk såvel som politisk.
Satsen slutter for øvrigt ikke
triumferende, som så mange
romantiske førstesatser ellers gør,

men snarere eftertænksomt. Klimaks
befinder sig således lidt inden satsens
afslutning, og musikken ligger dermed
åben for de følgende satser.
Den langsomme anden sats har en
fodnote: ”Fra de sørgelige år”. Dvorák
havde nyligt mistet sin mor, og hans
gode ven Smetana var i mentalt
forfald. Satsen begynder i den dybeste
ro, men spiller sig op til storladne,
svungne orkestersteder. De er imidlertid
mere vægtige end triumferende, og
de afløses hele tiden af yndefulde
soloer. Det er en bøhmisk pastorale;
en hyldest til den tjekkiske folketone.
Dvorák var for øvrigt også selv glad
for denne symfoni – ikke mindst,
efter han havde pillet 40 takter ud af
denne sats: ”Jeg er overbevist om, at
der ikke er en eneste overflødig tone
i værket!” sagde han om den syvende
symfoni efter at have redigeret anden
sats til den version, vi spiller i dag.
Tredje sats er fuld af karakter – national,
tjekkisk karakter nærmere betegnet.
Her er både spor af polka og den
slaviske dans furiant – faktisk på én og
samme tid! I begyndelsen spiller de
høje strygere nemlig en furiant, mens
celloer og fagotter spiller en wienervals
nedenunder. Sig så ikke, at politik i
musik altid er noget rod – mere elegant
end her er det sjældent set! Det kan
for øvrigt også ses som en illustration
af Dvoráks overvejelser om at skrive en
mere ”international” musik – hvilket på
denne tid i det østrig-ungarske kejserrige
naturligvis betød tysk musik. Det ville

imidlertid betyde, at han skulle opgive
den tjekkiske folketone og identitet,
der var så essentiel for ham. Løsningen
her med at lægge de to former for
musik oven på hinanden er fuldstændig
Dvoráks egen, og den fungerer både
på det umiddelbare plan (musikken
svinger!) og på det (musik)politiske plan.
Men Dvorák skaber i det hele taget
sin helt egen verden ud af den muntre
scherzo – en verden, hvor den muntre,
solbeskinnede grundkarakter har
en dybere og mere alvorlig grund.
Dette er ikke nogen munter lille
bagatel; her er dyb alvor og grøde under
satsen – men på en indfølende og
indtagende måde. Trioen byder på
åndehuller i form af hornsignaler og
fuglefløjt, så vi næsten er tilbage i
forrige sats’ solbeskinnede pastorale,
før vi får en afslutning med eftertryk.
Sidste sats graver dybt; det er romantisk
musik, når den er allerrenest og mest
dybfølt. Her er voldsomme øjeblikke
med storladne messingblæsere, men
egentlig ligger musikkens kraft mere
i dens intensitet. Dvoráks karakter
er dannet og civiliseret – ikke simpel
brutalitet, men en varmhjertet hyldest
til fædrelandet. Strygerklangene er
storladne og samtidig så inderlige, at
det er umuligt ikke at blive ført med.
Slutningen er intens og storslået – som
en fuldkommengørelse af alt det, der er
Dvoráks projekt: Den ultimative musik
for et fædrelandsløst folk. Ifølge ham
selv er sidste sats et bevis på det tjekkiske folks evne til at udvise modstand

mod politiske undertrykkere. ”En kunstner har sit land, som han må have standhaftig tiltro til, og som han må brænde
for,” skrev Dvorák til sin forlægger.
Politikken var ikke noget, som Dvorák
snakkede alt for højt om (meget fornuftigt; musikmiljøet i det østrig-ungarske
kejserrige var hurtigt til at fordømme
alt, der ikke var højtysk). Og det var
heller ikke nødvendigt; musikken
talte så glimrende for sig selv. Læs
bare, hvad anmelderen for magasinet
Athenaeum skrev efter premieren:
”Ved denne første gennemhøring er
vi tilbøjelige til at placere denne nye
symfoni over Brahms’ symfonier. Den
har en lige så mesterlig behandling
og udsøgt instrumentering, mens den
overgår dem i sin spontane iderigdom.”
Måske skyldes symfoniens succes
dens forening af det umiddelbare
og det udfordrende. Som lytter
får man med andre ord et stort
udbytte uden nødvendigvis at skulle
arbejde hårdt for det. Læs selv, hvad
anmelderen også skrev i Athenaeum:
”Dvoraks musik er lige så interessant, og
vi kan tilføje tilfredsstillende, for tilhængere af de konservative og de progressive
kunstskoler. For den konservative, fordi
symfonien illustrerer det faktum, at det
er muligt at skabe noget helt nyt og
originalt uden at afvige fra de formelle
konturer eller kunstkanonerne skabt af
fortidens største mestre; for den mere
moderne skole på grund af komponistens

harmoniske funktioners frimodighed og
hans rytmiske kombinationers frihed.”
Og englænderne i Philharmonic
Society i London? De blev – ligesom
publikum og anmelderne – glade for
symfonien. Det samme kan man ikke
sige om forlæggeren, da musikken
skulle udgives. Han var tysker, og først
nægtede han at stave Dvoráks fornavn
korrekt, men germaniserede det – og
derefter trykte han hele forsiden på
tysk (så meget for Dvoráks kamp for sit
tjekkiske fædreland). Endelig forsøgte
han at spise Dvorák af med det halve
honorar. Så måtte Dvorák pænt meddele
ham, at dét kunne andre forlæggere i
så fald gøre bedre. Derefter endte det
med, at Dvorák fik sine penge. Det
var godt for ham – og fantastisk for
alle os, der i dag kan høre hans musik.
Og nå ja, så kom Dvorák også til at
love forlæggeren nogle flere slaviske
danse, så helt spildt var balladen ikke.
Rigtig god fornøjelse med koncerten.

Om Wojciech
Kilar (1932-2013)
Kilars musik er kendetegnet ved korte
gentagne fraser, tunge basser og celli,
samt dybt romantiske temaer kombineret
med en minimalistisk harmonik.
Læs Peer K. Andersens gennemgang af
den polske komponists virke på vores
hjemmeside under “Baggrundshistorier”.
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Camille Thomas
Michał Nesterowicz

DIRIGENT

Michał Nesterowiczs karriere som dirigent begyndte, da han vandt Cadaqués
Orchestra European Conducting Competition i 2008.
Siden da har hans karriere taget fart, og
i dag dirigerer han jævnligt orkestre som
Concertgebouworkest, Gewandhausorchester Leipzig, Münchner Philharmoniker, Tonhalle-Orchester Zürich og HR
Sinfonieorchester Frankfurt.

Han er førstegæstedirigent ved Sinfonie
orchester Basel og Arthur Rubenstein
Philharmonic i Lodz – og så dirigerer han
jævnligt i Skandinavien, hvor han har stået
på podiet i Malmø, Oulu og i København
foran Copenhagen Phil.

CELLO

Som den første kvindelige cellist nogensinde – og den første cellist i 40 år – har
Camille Thomas en pladekontrakt med
Deutsche Grammophon. Hun har desuden modtaget et hav af hædersbevisninger, herunder prisen som ”New Talent of
the Year” i 2014 og Echo Klassik Preis i
2017 – og så har komponisten Fazil Say
skrevet sin cellokoncert ”Never Give Up”
specielt til hende.
Under nedlukningen i 2020 blev hun
kendt i hele verden, da hun først spillede
på taget af sit eget hus – og derefter på
Paris’ lukkede 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. Jeg ville bare fortsætte med at
skabe og dele skønhed. 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.”
Camille spiller på en Stradivarius-cello
fra 1730 med tilnavnet “Feuermann”
(1730), som er udlånt af Nippon Music
Foundation, og en bue af Eugène Sartory
udlånt af Fondation Roi Baudoin – Fonds
Bollandsee.

KONCERTBESÆTNING
VIOLIN I

Ian van Rensburg
Cristian Chivu Ivan
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Hayato Ishibashi
Peter Clemson, kontrakt
Lada Fedorova, assistent

CELLO

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

KONTRABAS

Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster

BRATSCH

Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Lise Pehrson
Eva Paulin
Zane Kalnina
Zane Sturme, kontrakt
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TROMPET

David McIlfatrick
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen
Marike Grüttner, kontrakt

VIOLIN II

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

HORN

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

BASUN

Fabrice Godin
Andreas Clemmensen, assistent

FLØJTE

Lena Kildahl Larsen
Toril Vik Kjøller
Judith Wehrle

Jens Vind

OBO

Lars Olsen, assistent

BASBASUN

TUBA

Malene Bjerg Poulsen
Lisa Anna Gross

PAUKER

Nikolai Petersen, kontrakt

KLARINET

Mathias Vik Kjøller
Vibeke Kærsgaard Lembcke
Kristian Flagstad

SLAGTØJ

Anders Lynghøj
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på tv ærs af s ymfo n i ,
u dv i k l i n g & erhv er 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 SÆRLIGE GIVERE 2022

FAGOT

Eric Beselin
Harald Tørning Svendsen,
kontrakt

Per og Lise Aarsleff Fond
SYMFOBUSINESS PL ATINPARTNERE 2022

Bjerres
Bureau ApS
SYMFOBUSINESS SØLVPARTNERE 2022

Vær med til at støtte

Aarhus Symfoniorkester

Bliv medlem af
Aarhus Symfoniorkesters Venner
Husk at
venneforeningen holder
gratis optakt for alle før
hver torsdagskoncert.

Bliv fadder

Se programmet på
www.asov.dk

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.
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A. Enggaard A/S
Advokaterne i Jyllandsgården A/S
Alice Madsen
AVK Holding
Bech-Bruun
Bendt Almvig, arkitekt maa.
BoostPLM
Brødrene Kier A/S
C.F.Møller Danmark A/S
CHD Holding A/S
Comwell Aarhus
Dansk Erhvervsprojekt A/S
Dansk Musiker Forbund
Danske Andelskassers Bank
EDC Erhverv, Poul Erik Bech Aarhus
Fa. Benny Rasmussen
FO-Aarhus
Formuepleje A/S
Gorrissen Federspiel
Hans Schourup A/S
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
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PDS Kapitalforvaltning ApS
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
Stormagasin Salling
Støtteforeningen FHH
SYDBANK
Todbjerg Busser A/S
torbenbrandi – projektudvikling
Vilhelm Kiers Fond
Violinbygger Jens Stenz
Aarhus Oliefabriks Fond
Aarhuus Stiftstidendes Fond
Aarhus Symfoniorkesters Venner
Aarhus Universitets Forskningsfond

Særlig privat giver:
Keld Heine Mortensen

:
lder 12. maj
Optaktsho s
ck
André Mar

DANMA
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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
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Ray Chen &
The Knights
29. oktober

Det Kongelige Kapel Ungdommelige mesterværker 29. apr
En symfoni til Aarhus 19. juni
De fire årstider efter Vivaldi Karl Aage Rasmussen og
Concerto Copenhagen 8. oktober

