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OM AARHUS SYMFONIORKESTER
Aarhus Symfoniorkester blev grundlagt i 1935 og har til huse i 
Musikhuset Aarhus, hvor det råder over sit helt eget koncertsted; 
den prisbelønnede Symfonisk Sal. Drevet af rå symfonisk kernekraft, 
og mere end 85 års erfaring med at tegne byens lyd, står Aarhus 
Symfoniorkester som et musikalsk vartegn for hele den midtjyske 
landsdel. Orkestret består af 66 fastansatte musikere med 
chefdirigent Marc Soustrot i spidsen og den legendariske Leif 
Segerstam i rollen som æresdirigent. 

Det er et orkester i absolut topform, med et talrigt og dedikeret 
stampublikum og store ambitioner – både på det kunsteriske, 
forretningsmæssige og samarbejdsmæssige plan. Til sine 
samarbejdspartnere kan Aarhus Symfoniorkester tilbyde en række 
helt unikke ydelser, som kan bruges til et væld af forskellige formål: 
personale- og partnerpleje, konference- og kursusoplevelser, 
netværksmøder, ledelsesudvikling, branding og marketing. Tilbuddene 
har vi samlet i dette katalog, som vi håber kan inspirere til yderligere 
kontakt og samspil.

Thorkild Andreasen
Administrations- og sponsorchef



PERSONALEBILLETTER

Praktisk info:
Antal musikere: 66+
Antal deltagere: 50+
Varighed: 60-120 minutter
Lokation: Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus
Deadline for bestilling: 2-3 uger

Særligt henvendt til personaleforeninger, 
virksomhedsledere og HR-medarbejde-
re, som ønsker at berige virksomhedens 
ansatte med en storslået symfonisk ople-
velse.

Fordele: Ved køb af mere end 50 billetter til en kon-
cert med Aarhus Symfoniorkester opnås firmarabat på 
50% af den normale billetpris (eksl. billetgebyr). 

PRIS: 105-195 kr.
pr. stk. afhængig af koncerten



SOLO MUSIKER

Praktisk info:
Antal musikere: 1
Varighed: 35-40 minutter
Lokation: Hos kunde
Logistik & krav til kunde: 
• 1 fast kontaktperson hos kunde
• Let forplejning til 1 musiker
Deadline for bestilling: 1 måned

Få besøg af en musiker fra Aarhus Sym-
foniorkester, oplev underholdende 
smagsprøver på den klassiske musik og 
hør om livet som professionel kunstner i 
byens største orkester. Velegnet til inspi-
rationsdage og fyraftensmøder.

PRIS: 8.500 kr.
ex. moms



LILLE ENSEMBLE

Praktisk info:
Antal musikere: 4-6
Varighed: Op til 40 minutter
Lokation: Hos kunde
Logistik & krav til kunde: 
• 24 kvadratmeter til rådighed
• 1 fast kontaktperson hos kunde
• Let forplejning til 4-6 musikere
Deadline for bestilling: 1-2 måneder

Velegnet til f.eks. receptioner, jubilæ-
er, fester, fyraftenskoncert, julefrokost 
o.lign.

Repertoiret ved koncerten tilrettelægges efter jeres 
ønsker. Vi har et bredt udvalg af musik, fra det helt 
klassiske og romantiske repertoire til det mere ufor-
melle eller løsslupne, men kan også lave koncerter der 
er målrettet afstressning og afslapning.

PRIS: 20.000 kr.
ex. moms



STORT ENSEMBLE

Praktisk info:
Antal musikere: 7-12
Varighed: Op til 60 minutter
Lokation: Hos kunde
Logistik og krav til kunde: 
• 40 kvadratmeter til rådighed
• 1 fast kontaktperson hos kunde
• Let forplejning til 6-12 musikere
Deadline for bestilling: 4-6 måneder

Velegnet til f.eks. receptioner, jubilæ-
er, fester, fyraftenskoncert, julefrokost 
o.lign.

Repertoiret ved koncerten tilrettelægges efter jeres 
ønsker. Vi har et bredt udvalg af musik, fra det helt 
klassiske og romantiske repertoire til det mere ufor-
melle eller løsslupne, men kan også lave koncerter der 
er målrettet afstressning og afslapning.

PRIS: 35.000 kr.
ex. moms



PRØVE

Praktisk info:
Antal musikere: 66+
Antal deltagere: Op til 100
Varighed: 30 min. prøve + 20 min. samtale
Lokation: Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus
Deadline for bestilling: 2-3 uger 

Overvær en orkesterprøve med Aarhus 
Symfoniorkester efterfulgt af en kort 
snak med chef, dirigent eller musiker. 
Velegnet til partnerbesøg, inspirations-
workshop, personalepleje m.m.

Tilgængeligheden af prøver afhænger af de planlagte 
koncerter i orkestrets årshjul. 

PRIS: 15.000 kr.
ex. moms



DIRIGENTWORKSHOP

Praktisk info:
Antal musikere: 4-8 + Musikchefen
Antal deltagere: 4-8
Varighed: 150 minutter
Lokation: Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus
Logistik: 
• Aarhus Symfoniorkester sørger for let forplej-

ning til kursusdeltagerne. Mad kan tilkøbes.
Deadline for bestilling: 3 måneder

Individuelt ledelseskursus ved musikchef 
Jesper Nordin. En helt unik oplevelse, 
hvor du prøver kræfter med at dirige-
re orkestrets musikere, og lærer noget 
om dig selv og dine kolleger. Velegnet til 
ledelsesgrupper, seminar, udvikling og 
teambuilding.

Opfølgende sparring med erhvervspsykolog kan tilkø-
bes efter aftale. Videodokumentation kan tilkøbes for 
5.000 kr., ex. moms. 

PRIS: 35.000 kr.
ex. moms



SYMFONISK KONCERT

Praktisk info:
Antal musikere: 66+
Antal deltagere: 250-1100
Varighed: 60-120 minutter
Lokation: Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus
Deadline for bestilling: Min. 12 måneder

Få jeres helt egen koncert med symfoni-
orkestret, i en af Danmarks bedste kon-
certsale. Repertoiret vil variere alt efter 
sæsonen og orkestrets øvrige planlæg-
ning, men der er garanti for den helt sto-
re symfoniske oplevelse. Velegnet som 
Julekoncert / Sommerkoncert / Fødsels-
dagskoncert / Fejring osv.

Ønskes særligt repertoire/solister skal der forhandles 
yderligere tillæg til prisen. 

PRIS: 200.000 kr.
ex. moms



SYMFONISK BESØG

Praktisk info:
Antal musikere: 66+
Antal deltagere: 250+
Varighed: 60-120 minutter
Lokation: Hos kunde
Logistik og krav til kunde: 
• 220+ kvadratmeter til rådighed + scene
• Omklædningsfaciliteter
• Forplejning til fuldt orkester
• Gode transport- og adgangsforhold
Deadline for bestilling: Min. 12 måneder

Fuld symfonisk koncert hos jer, f.eks. til 
sommerfest, store markeringer, festivaler 
osv.

Ønskes særligt repertoire/solister skal der forhand-
les yderligere tillæg til prisen. Kunden afholder selv 
omkostninger til etablering af scene/podier/lys/telte/
forplejning og evt. nødvendig arbejdskraft i forbindelse 
hermed.

PRIS: 225.000 kr.
ex. moms



INDSPILNING

Praktisk info:
Antal musikere: 1-66 (tillæg v/ besætning over 66)
Antal deltagere: -
Varighed: Efter aftale (typisk 1-3 hele dage)
Lokation: Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus
Deadline for bestilling: Min. 12 måneder

Indspilning af lyd+billede, eks. i forb. med 
kampagne eller lignende.

Den endelige pris afhænger af det nødvendige antal 
musikere til indspilning af værket/værkerne. Prisen er 
angivet pr. optagedag, inkl. udgifter til producer/diri-
gent/udstyrsleje, for konstellationerne 1-12 musikere*, 
13-35 musikere** og 36-66 musikere***. 
1 optagedag = op til 15 minutters musik.
Aflønning af evt. komponist/nodeskriver forhandles 
separat.
Kunden er ansvarlig for frikøb af rettigheder til brug af 
musikken ifbm. offentliggørelse.

PRIS: 90.000* / 105.000**  
/ 120.000*** kr.

ex. moms



SÆRLIGT PROJEKT

Praktisk info:
Antal musikere: 1-66 
Antal deltagere: aftales
Varighed: Afhængig af opgaven
Lokation: aftales
Logistik og krav til kunde: 
• bestemmes ifbm. planlægning af projektet
Deadline for bestilling: Min. 12 måneder

Eksklusivt samarbejde med Aarhus Sym-
foniorkester, eks. i forbindelse med større 
marketingskampagne.

Den endelige pris forhandles separat og er afhængig af 
samarbejdets natur, kampagnens indhold og type. 

Af tidligere samarbejder kan nævnes flashmob og vær-
dikampagne med VOLA: 
https://dk.vola.com/on-design/vola-flashmob/ 

PRIS: efter aftale



B E S T I L L I N G  & PA R T N E R KO N TA K T
Thork i ld  Andreasen •  Admin istrat ions-  og  sponsorchef  •  Aarhus  Symfoniorkester
thorand@aarhus .dk  •  (+45)  41  85 68 51 
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