
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 og I 
kan på de følgende sider læse om Aarhus Symfoniorkesters tilbud til jer for 
sæsonen 2022/2023.
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Åbne generalprøver

Der er i lighed med tidligere år mulighed for at komme ind til udvalgte 
generalprøver i Symfonisk Sal i løbet af sæsonen.

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 på mail til Gitte på bagit@aarhus.dk

Her skal der oplyses følgende:
• 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



Program for ÅGP:

Kl. 09.15-09.45 : Intro ved musiker i Nedre Foyer*
Kl. 09.45  : Dørene åbner til Symfonisk Sal 
Kl. 10.00-11.20 : Første del af generalprøven
Kl. 11.20-11.45 : Pause**
Kl. 11.45-13.00 : Anden del af generalprøven

*Har I ikke tilmeldt jer intro, vil mødetidspunktet være kl. 09.45 ved indgangen til Symfonisk Sal. 
Vær opmærksom på evt. rettelser i generalprøven – stop/snak mv. kan forekomme
**Det er tilladt at gå i pausen, informer venligst Gitte/vagterne i receptionen

Adresse: Skovgaardsgade 2C, 8000 Aarhus C (i bunden af den store trappe mellem Scandinavian og 
Musikhuset - benyt ikke Musikhusets indgang på Thomas Jensen Allé).

Forud for jeres besøg, vil I modtage mere information. 
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De mulige datoer, samt hvad der spilles kommer her: 

Torsdag den 8. september 2022 kl. 10:00 – 13:00
É. du Puy Ouverture til Ungdom og galskab 
J. Brahms Dobbeltkoncert for violin og cello 
L. v. Beethoven Symfoni nr. 3, ”Eroica”

Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 10:00 – 13:00
P. Nørgård Terrains Vagues 
P. Nørgård Recall 
C. Nielsen Symfoni nr. 1

Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 10:00 – 13:00
B. Britten Four Sea Interludes fra Peter Grimes 
R. Strauss Ariadne på Naxos (arr. Jesper Nordin) 
N. Rimskij-Korsakov Scheherazade

Torsdag den 23. februar 2023 kl. 10:00 – 13:00
R. Strauss Don Juan
C. Nielsen Koncert for fløjte
M. Ravel Valses nobles et sentimentales 
A. Roussel Bacchus et Ariane – Suite nr. 2

Forsættes på næste side 
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Torsdag den 9. marts 2023 kl. 10:00 – 13:00
K. Fundal Suite fra Inkognito Royal  
C. Nielsen Violinkoncert
I. Stravinskij Petrusjka

Torsdag den 4. maj 2023 kl. 10:00 – 13:00
J. Brahms Akademisk Festouverture 
B. Britten Violinkoncert
R. Schumann Symfoni nr. 3, ”Den rhinske”
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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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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 (valgfri dato), som kommer 
ud til jer og fortæller om livet som musiker i et symfoniorkester, om deres 
instrument og meget mere. 
Derefter inviteres I til overværelsen af en generalprøve (se ovenstående datoer).

Pris:
Besøg af orkesterpilot kr. 1.200,- (inklusiv moms) – max. 200 studerende. 

Tilmelding foregår på mail til Gitte på bagit@aarhus.dk



SPIL PÅ 
ALLE DINE 
STRENGE
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