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Netop mens jeg sidder ved tasterne med dette,
bliver ASOs koncerter og aktiviteter – og dermed
Vennernes - aflyst fra 9. december til 3. januar næste
år. Kulturlivet lukkes ned igen.
Vi må virkelig håbe, at den corona-trætte
befolkning tager dette alvorligt og strammer op, så
vi så hurtigt som muligt kan ”komme tilbage”
til muligheden for at opleve levende musik.
Her i efteråret har ASO udrettet mirakler – der har været en
perlerække af gode musikoplevelser til de heldige, som trods
alt har fundet plads i Symfonisk Sal (og andre steder). Her i bladet er der
fotos fra nogle af de gyldne øjeblikke – det er værd at huske og holde fast i!
Vennerne oplevede også som noget særligt både en speciel koncertprøve og
en åben generalprøve i efteråret – og vi kan glæde os til flere i foråret 2021.
Det kan ikke siges ofte nok: hele ASO har formået at bære både orkester og
publikum igennem de vanskelige vilkår – Vennerne har meget at være taknemmelige for!
Som koncertpublikum må vi igen forholde os til en tid uden levende
musik – og undvære den særlige julestemning som december med ASO ellers altid har stået for. Som med mange andre traditioner og julefornøjelser
må vi tage revanche næste år. Der venter mange særlige ASO musikoplevelser allerede næste forår; og vi håber og tror at både koncerter og Venneaktiviteter kan begynde igen i januar.
I denne udgave har vi en beretning om musikchefens oplevelser med corona Jeg vil gentage min opfordring fra sommer-udgaven: Især i svære tider
som corona-udbruddet har den levende klassiske musik brug for opbakning og støtte.Vennerne vil i det hele taget gerne hjælpe til og støtte ASO –
og den opgave kan vi løse bedst muligt, hvis vi er mange Venner. Vi vil
meget gerne være endnu flere. Derfor fortsætter hvervekampagnen for nye
medlemmer (se mere andetsteds i bladet).
Desuden har vi også en stor bøn til medlemmerne; husk kontingent indbetalingen for 2021!

Fortsættes
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Formanden har ordet
Vi har desværre oplevet et fald i medlemsantallet med tilhørende manglende kontingentbetaling og det er mærkbart; netop i en situation, hvor
Vennerne har brug for at kunne tilbyde ekstra støtte til ASO.
Vi håber på mange nye (og gamle) Venner i 2021!
Vi håber også, at Vennerne vil gribe enhver lejlighed til at fortælle de
gode historier om ASO og fortælle hvor vigtigt det er for byens kulturliv
at orkestret får konkret støtte og økonomisk råderum til at fortsætte den
fantastiske udvikling og dermed give publikum de store koncert-glæder.
Husk at de bedste musikoplevelser fås i musiksalen med ASO!
Julehilsener – og pas godt på jer selv og jeres kære

formand ASO

Åbne generalprøver 2021/1
for Aarhus Symfoniorkesters Venner

Torsdag 11. februar 2021 Kl. 10-13
”Memento mori”
dir. Leif Segerstam
Sibelius, Segerstam & Tjajkovskij

Torsdag 18. marts 2021 Kl. 10-13
”Timerne i dit selskab”
dir. Pierre Bleuse
Copland, Glass, Stravinskij

Tove Christensen
ASOVs særlige arrangementer: HUSK MEDLEMSKORT.
Kære Venner,
Vi er kede af at måtte høre om uheldige episoder i forbindelse med
at ”man” ikke kan komme ind til særlige arrangementer/åbne prøver
osv. fordi man ikke kan fremvise gyldigt medlemskort.
Vi må fremhæve, at medlemskortet er det samme som en billet –
uden billet kommer man ikke ind (man kommer jo heller ikke ind til
koncert/i biffen/i teatret uden billet). Det giver faktisk problemer for
alle Vennerne, når den slags episoder finder sted.
SÅ HUSK NU DET MEDLEMSKORT.
Med venlig hilsen
ASOV Bestyrelsen

De åbne generalprøver
Kun for Aarhus Symfoniorkesters Venner.
Medlemmer af Symfoniorkestrets Venneforening har det særlige privilegium at
kunne overvære udvalgte åbne generalprøver i løbet af en koncertsæson.
Det giver mulighed for et unikt indblik i orkestrets arbejde.
ASOVs bestyrelse beder derfor om, at alle Vennerne husker at:
• Generalprøverne er kun for Venner, så medlemskort skal forevises
• Man kommer ikke ind, hvis man kommer for sent – og ikke ud før prøven er
afsluttet.
• Mad og drikke er ikke tilladt i Symfonisk Sal under generalprøver.

Koncert-optakterne

Aarhus Symfoniorkesters Venner har adgang til Kantinen på niveau 5 efter
de åbne generalprøver - under forudsætning af at tre klare spilleregler
overholdes: Der er adgang fra kl 13.00 - Man skal fremvise medlemskort
for at have adgang til kantinen.
ASOVs medlemmer betaler gæsteprisen, som er på 65 kr. pr person.

Dørene åbnes ca. kl. 9.45
Se Aarhus Symfoniorkesters sæsonprogram 2021/2022 eller
www.aarhussymfoni.dk for uddybende oplysninger.
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Vi går ud fra, nedlukningen i december ikke strækker sig længere end 3.
januar 2021, så det igen bliver muligt at gå til symfonisk koncert – og
ASOV har arrangeret koncertoptakter før torsdagskoncerterne i den kommende sæsonVi henviser til ASOs sæsonprogram, programmet på bagsiden af SymfoniInformation og til www.asov.dk for nærmere oplysninger.
Optakterne foregår kl. 18.30 - oftest i KAMMERMUSIKSALEN.
Der er adgang til salen fra kl. 18.20.
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Orkesternyt fra Fasom
Kære Venneforening,
Jeg vil på orkestrets vegne sige
1000 tak for den løbende støtte i
disse svære tider. Vi er så glade for
at vi har så aktiv en venneforening, også når COVID-19 situationen har været på sit højeste
punkt. At vi fortsat kan møde på
arbejde, og levere store koncerter
for jer, er et privilegie vi bestemt
ikke tager
for givet.
Selvom perioden siden Marts har
været svær, er det ikke kun
dårlige nyheder. Vi har nemlig
fået et par nye ansigter i orkestret.
På 2. basun har vi fået fastansat
Fabrice Godin fra Canada, som
har været på prøvetid siden
februar. Også Justin Sun på 1. Solo fagot er blevet fastansat. Justin har
længe været hos os, men har nu bestået sin prøvetid med stor bravour.
Stort tillykke til de to, og vi glæder os til at høre dem i mange år fremover.
Vi har også haft audition på engelskhorn stillingen, og vi byder velkommen til Lisa Anna Gross fra Schweiz som vandt konkurrencen.
Corona epidemien er desværre nok kommet for at blive det næste stykke
tid, så vi bliver ved med at spille for mindre publikum, men det ændrer
ikke på programmerne eller kvaliteten.
Koncerterne er et lyspunkt i denne mørke tid!
Vi glæder os til at se jer til
alle vores koncerter fremover.
Med venlig hilsen,
Jonathan Borksand Hanke formand for FASOM.
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Denne indkaldelse til generalforsamling udsendes med corona-forbehold; hvis situationen
kræver det kan vi blive nødsaget til at udsætte generalforsamlingen – eller evt at forudsætte
tilmelding, så det tilladte antal personer i lokalet ikke overskrides.
Vi informerer via mail, når tiden nærmer sig.

GENERALFORSAMLING 2021
TIRSDAG DEN 2. marts 2021 KL. 19.30
I MUSIKERLOUNGEN.
Indgang Musikhuset, Skovgaardsgade 2C (vagten).

Dagsorden::
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens (formandens) beretning
om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.

Fastsættelse af kontingent for 2021.
Bestyrelsen indstiller at kontingent er uændret 250 kr.

5.

Valg af medlemmer samt to suppleanter til bestyrelsen.
På valg er Tove Christensen, Ellen Kjær Madsen.
Tove Christensen modtager gerne genvalg.
Valg af foreningens formand og næstformand for det kommende år.
På valg er: Tove Christensen og Winni Siig Nielsen.

6.
7.

Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.
På valg er Aase Sørensen, Eva Pedersen og Søren Bondo.

8.

Aarhus Symfoniorkesters Fond, Gustav Albeck-fonden
8.1.
Beretning og revideret regnskab.
for det forløbne år.
8.2.
Valg til bestyrelsen.
8.3.
Godkendelse af bestyrelsesvalgte revisorer

9.

Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
Forslag skal tilsendes bestyrelsen inden 18. februar.

10.

Eventuelt.

Efter generalforsamlingen kan Vennerne med fornøjelse præsentere Duo Croccante, som
debuterede ved Vennernes generalforsamling 2019: to fantastiske virtuose musikere
med en spændende instrument- konstellation:
Pernille Jönsson Nüchel (ASO) og Søren Bødker Madsen spiller violin og guitar.
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En lille hilsen fra Musikchefen.
Et uforglemmeligt men
også næsten utåleligt år er
ved at være overstået. Vi er
nu igen frarøvet muligheden
for at spille sammen for et
publikum, på grund af
denne sære lille, ubevidste
organisme, som i bund og
grund deler samme ambition som alle andre levende
organismer på planeten; at
overleve, og formere sig.

dog syntes at tale sammen på en måde som gav fuldstændig
mening.
Det var en fantastisk aften, og fascinerende at opleve hvordan
de tre ’positioner’ skabte en følelse af et tre-dimensionelt
”rum i rummet”. Det er noget jeg glæder mig til at vi igen skal
udforske ved en senere lejlighed.
Vi har løbet stærkt i 2020, og levet i konstant usikkerhed og
omskiftelighed, og udholdt det fordi koncerterne gjorde det
umagen værd. Vi har stor, stor sympati for det publikum som
vi fra koncert til koncert nærmest har måtte vælte rundt i
salen, som i en stor tørretumbler. Det har været frustrerende
for mange, og har skabt mange svære stunder på administrationsgangen.

Vi vil dog lidt mere end det,
og noget af det vi allerhelst
vil, er at spille og lytte til
musik. Det vil vi virkelig gerne, og det kommer vi til igen.
Da musikerne vendte tilbage til Symfonisk Sal igen efter den
første lockdown, og til gallakoncerten 20. august for første
gang igen var et fuldt symfoniorkester på scenen, var det med
en kæmpe eksplosion af spilleglæde og med en stærk følelse
af, at publikum gengældte den begejstring. Efterårsmånederne
blev derefter præget af en flot række af energiske, glædelige,
sprudlende koncerter.
Soustrot’s ”Symphonie Fantastique” står for mig som et eksempel på, hvor godt orkestret kan spille når alting går op i en
højere enhed. Det var virkelig ’fantastique’, og jeg er rigtig
glad for, at vi har kunnet forlænge Marc’s kontrakt med yderligere to sæsoner.

Nu ser vi ind i flere aflysninger og usikkerheder det kommende halvår, men liiiige bag dét viltre tjørnekrat lurer en
spændende ny sæson 21/22, som jo rettelig er ’min’ første
sæson som musikchef, og jeg glæder mig som et lille barn!
Vi har sat mange både i søen - når ellers vi har haft et vindstille øjeblik - og én efter én vil vi, og i, sammen opleve disse
både komme sejlende tilbage til os, fyldt med spændende
musik og i alle mulige afskygninger. Fra det nuværende corona-kaos, vil et ny vision lige så roligt spire og vokse frem i
Aarhus Symfoniorkester, og vi vil tage imod jer i Symfonisk
Sal med barnlig glæde og begejstring, igen og igen i de kommende år.
Rigtig god jul og godt nytår fra os i orkestret.
P.S. Kig lige ind på givlyd.dk – og ræk ud til én du kender, som
måske sidder alene i den kommende vinter. Vi vil gerne være
med, til at gøre den kommende tid lidt lettere, for de der måtte
have brug for det.

Vi nåede også lige at få en stemningsfuld og anderledes koncert med den 3. december, hvor strygere, messingblæsere og
Kh
en ensom stemme fra det høje, i skikkelse af Lena Kildahl,
Jesper
Nordin
Prøve med
Andreas
Brandelid
Symfonisk Sal
november
2020
skiftedes
til atMarc
fylde Sousrot
salen ud,&med
meget
forskelligkoncert
musik, ider
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Aarhus Symfoniorkesters Venners Fond

Gustav Albeck-Fonden
Gustav Albeck-Fonden modtager bidrag
med stor taknemmelighed.
Flere end 50 Venner har i 2020 betænkt Gustav Albeck-Fonden
med en donation.Vi har desværre ikke plads her til at nævne
alle givere med navn‚ men varm tak til alle;
det er en stor opmuntring for Fondens arbejde.

FONDENS BESTYRELSE
Formand: Tove Christensen
Kasserer: Ellen Kjær Madsen
Bestyrelsesmedlem: Inge Pedersen

FORENINGENS BESTYRELSE
Formand Tove Christensen • e-mail: asov.tc@gmail.com
Næstformand Winni Siig Nielsen • Tlf. 6171 9297 • e-mail:
winnisiig@gmail.com. Ansvarlig for hjemmesiden
Kasserer Kjeld Grosen • Tlf. 2628 1542 • e-mail: kjeld@grosen.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Mads Ilsøe • Tlf. 2253 8052 • e-mail: mils2404@gmail.com
Jørgen Ladegaard • Tlf. 2734 2555 • e-mail: barnyard@privat.dk
Peter B. Dorby Tlf. 2074 7144 • e-mail: pd@dorby.net
Ellen Kjær Madsen • Tlf. 2546 9982 • e-mail: ellenkm@gmail.com
Redaktør af SymfoniInformation

Repræsentant fra Aarhus Symfoniorkester
Pernille Jönsson Nüchel • e-mail: violinpernille@gmail.com

Suppleanter
Niels-Ole Bo Johansen • Tlf. 4234 5244 • e-mail: nob@musik-kons.dk

Prøve med Marc Sousrot &Henriette Bonde-Hansen
koncert i Symfonisk Sal september 2020
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Per Bjerg Nielsen • Tlf. 2396 8918 • e-mail: p_b_nielsen@hotmail.com
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The Trash.... et fantastisk Musikalsk Show

Koncert med the Trash. Et inferno af rytmer. Forrygende underholdning med
musik på instrumenter som bl.a.skraldespande, cykler, colaflasker. På scenen
spillede musikerne fra Aarhus Symfoninorkester med og lærte at spille på ....Aviser.

Prøve Orgelfestival november 2020

Hvervegaver - Nye Venner 2021
I januar 2020 søsatte Vennerne et nyt initiativ:
Alle Venner opfordres til at hverve nye Venner. Vores orkester har
særlig brug for gode Venner nu i forbindelse med corona-krisen.
Fremgangsmåden er:
1. Gammel Ven fortæller begejstret om vores gode forening og vigtige
støtte til ASO - og overbeviser Ny Ven om at melde sig ind.
2. Ny Ven melder sig ind i foreningen via hjemmesiden
www.asov.dk og betaler kontingent for 2021.
3. Gammel Ven sender mail til asov.tc@gmail.com med navn og
medlemsnummer for den Gamle Ven samt navn på den nye Ven.
4. Når Nye Ven har meldt sig ind OG betalt kontingent
vil både Gamle Ven og Nye Ven herefter modtage en særlig hvervegave:
en CD indspilning med ASO.
Med venlig hilsen ASOV bestyrelsen
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Musik
Torsdag 21/1 2021

Onsdag 4/3/2021

Kalenderen nr 51

Koncertoptakt

kl. 18.30

Torsdag 11/2 2021

Torsdag 18/3 2021

Musikanmelder

kl. 10.00 - 13.00
Toner fra overvældet
Symfonisk Sal
Kun for medlemmer af ASOV.

Generalprøve

Torsdag 25/3 2021

kl. 10.00 - 13.00
memento mori
Symfonisk Sal
Kun for medlemmer af ASOV.

Torsdag 11/2 2021

Medlemskort skal fremvises

Koncertoptakt

Per Bærentzen
lektor emeritus

Medlemskort skal fremvises

Koncertoptakt

Leif Balthzersen
Mag.art.

Gratis adgang - Åbent for alle - tilhørerantal begrænset

Torsdag 15/4 2021
kl. 18:30

Koncertoptakt

André Marcks
JOV

Giv os fred
Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

Koncertoptakt

Else Anker Møller
free-lance cellist

kl. 18:30
Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

Torsdag 22/4 2021

Koncertoptakt

kl. 18:30
Solen stiger

Matthias v.
Niessen.
Violinist, ASO

Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

ASOV Generalforsamling

Tirsdag 6/5 2021

kl. 19.30

Med coronaforbehold

Musikerloungen i Musikhuset

Duo Croccante for Vennerne

kl. 18:30
Gourmetmusik

Pernille Jönsson, (ASO)violin
Søren Bødker Madsen, guitar

Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

Kun for medlemmer af ASOV.

Generalprøve

kl. 18:30

Memento Mori
Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

Tirsdag 2/3 2021

Komponist

. En faders sorg
NB: U222 ved siden af Klubscenen

kl. 18:30

Torsdag 25/2 2021

Bent Sørensen

Aftenrødens musik
Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

Ole Straarup

Franske forlystelser
Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

Koncertoptakt

kl. 18.30

Koncertoptakt

Jesper Nordin
Musikchef, ASO

Medlemskort skal fremvises
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www.asov.dk

Husk foreningens hjemmeside
hvor vores program opdateres og hvor
sidste-øjebliks-ændringer noteres.
Vi annoncerer også enkelte andre arrangementer.
www.facebook.com/aarhussymfoniorkestersvenner
Foreningens Facebookgruppe.
Mød andre medlemmer og interesserede på nettet og bliv opdateret
om foreningens nyheder og arrangementer.

Aarhus Symfoniorkesters Venner

