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Formanden har ordet
Kære Venner,

Tjah – her på denne smukke decemberdag må vi nok
igen se corona-restriktioner i øjnene - forhåbentligt kun
på kort sigt.
Ikke desto mindre kan vi glæde os over et spændende
og inspirerende efterår med ASO – med nye initiativer
at glæde sig over (og se frem til). For mit eget vedkom-
mende var et af højdepunkterne ”Ringen uden ord”
med både introduktion (v. Leif Balthzersen) og ASO i
topform (ASO kan noget særligt med Wagner). Apropos introduktion – så har
Vennerne også med stor glæde deltaget i de særlige åbne prøver her i efteråret.
Jeg er overbevist om, at alle vi ”publikummer” er både begejstrede og taknem-
melige for, at ASO er kommet så stærkt tilbage efter en næsten umulig situa-
tion.
Vi glæder os meget til den kommende forårssæson med hele orkesteret i Sym-
fonisk Sal! 
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 har usædvanligt mange frafaldne
Venner og restanter. Det er vi kede af; netop i en situation, hvor Vennerne har
brug for at kunne tilbyde ekstra støtte til ASO. 
Derfor en stor bøn til medlemmerne; husk kontingent indbetalingen for 2022!. 
Vi har brug for mange nye (og gamle tilbagevendende) Venner. Derfor fortsætter
hvervekampagnen for nye medlemmer (se mere andetsteds i bladet). 
Vi håber også, at Vennerne vil gribe enhver lejlighed til at fortælle de gode hi-
storier 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-oplevelser. 
Husk at de bedste musikoplevelser fås i musiksalen med ASO!

Med ønsket om et godt nytår og et musikalsk 2022.

Tove Christensen
formand ASOV

Indhold

Symfoni-Information
er medlemsblad for Foreningen
Aarhus Symfoniorkesters Venner

Oplag 500
(uddeles også til orkestrets musikere og administration).

Fotos: www.nikolajlund.com, m. fl.
Layout og produktion: Kjeld Grosen
2628 1542

Næste nummer udkommer august 2022

Deadline for redaktionen: 10. juli 2022

Redaktør: Kjeld Grosen
Snogebæksvej 134, 2
8210 Århus V
26285 1542
kjeld@grosen.dk

Aarhus Symfoniorkesters Venner, CVR 35793208

32

s. 3  Formanden har ordet

s. 4  Generalprøver 

s. 5  Orkesternyt  Fasom

s. 8  Generalforsamling

s. 11  Violinens historie

s. 13-15  Musikkalenderen



54

Åbne generalprøver 2022/1
for Aarhus Symfoniorkesters Venner

Torsdag d. 3. Februar 2022 Kl. 10-13
Svingom med fryden

Lørdag d. 2. April 2022 Kl. 10-13
Tjajkovskij festival - 

Suite fra Nøddeknækkeren og 4. symfoni.
Dørene til Symfonisk Sal åbnes ca. kl. 9.45

Se Aarhus Symfoniorkesters sæsonprogram 2022 eller
www.aarhussymfoni.dk for uddybende oplysninger.

Kære Venneforening

Jeg tænkte jeg ville sende en lille ju-
lehilsen fra os i orkesteret til Jer, som
er en sådan stor støtte for os. 

Først vil jeg sige et kæmpe tak til alle
Jer der har støttet op om os ved at
komme til vores koncerter. Det be-
tyder meget for os, at der er nogen
der kommer og hører os, sådan mel-
lem coronabølgerne. Det betyder
meget. Vi musikere lever for at få
spille for fyldte sale. 

Nogle af Jer har måske lagt mærke til
at vi laver lidt forskellige opstillinger
på scenen for tiden. Nogen gange
flytter vi celloer ind, der hvor brats-
cher sidder. Nogen gange kommer
2nd violiner over på cellopladsen. 
Til Wagners Ring ohne Worte, flyttet vi sågar hornene over til damesiden. Det
er noget vi gør for at udforske de muligheder vi har i Symfonisk Sal. Er der noget
der kan fungere bedre end “standard” opstilling. Vi er et orkester i stadig udvik-
ling, og måske kan vi hente noget, ved at sidde lidt anderledes. Jesper Nordin,
vores orkesterchef, har lavet en plan for at forsøge de forskellige opstillinger. Det
er også noget i kan kigge efter, og tænke over næste gang i besøger os i salen. I
første omgang er det mest for at samle data, for at lære hvad og hvordan det på-
virker orkesteret og samspillet. 

På personalefronten har vi også fået nogle udskiftninger. Lisa Anna Gross er ble-
vet fastansat som engelskhornist. Fabrice Godin har blevet tilbudt jobbet som
solo basun. Det skete efter at Marek Stolarczyk som var den tidligere, blev tilbudt
et job i DR Symfoniorkestret. Vi har også skulle sige farvel til vores solofagot,
Justin Sun, som har fået et job i New Zealand. Han er Australier, så det giver

Orkesternyt fra Fasom



mening han vil derned. Vi har også lige holdt konkurrence på 3dje stillingen
på bratsch. Den blev vundet af Zana Kalnina fra Estland

På det lidt overordnede så er vi igang med vores første sæson af 4, hvor vi gen-
nemgår livets faser. Jesper Nordin har skrevet meget godt i sin blog om hvordan
han tænker det. Det ligger inde på vores hjemmeside. Det kan være spændende
at se om man kan genkende noget, når I er inde og hører koncert. 
https://www.aarhussymfoni.dk/begyndelser/

Vi glæder os til at spille for Jer i foråret også håber vi på at denne vinter, bliver
den sidste hvor vi ser alvorlige nedlukninger. 

På vegne af musikerne i Aarhus Symfoniorkester vil jeg gerne ønske Jer en God
Jul og Godt Nytår.

Kh
Flemming Aksnes, formand for FASOM

76

Koncert-optakterne
ASOV har som i de gode gamle dage før corona arrangeret koncertoptakter
før torsdagskoncerterne. 
Vi henviser til ASOs sæsonprogram, programmet på bagsiden af Symfoni-
Information 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.

Åbne generalprøver
ASO inviterer igen Vennerne til åbne generalprøver – to til foråret. 
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.

Hvervegaver - Nye Venner 
Kære Venner, vi har desværre oplevet, at en del af Vennerne – i forbindelse med 

coronanedlukningen – er faldet fra (dvs ikke har betalt kontingent). Vi håber, at mange 
vil vende tilbage. Det er jo netop nu, at orkesteret og den klassiske musik har særligt 

brug for opbakning og gode Venner.

Vi opfordrer vores trofaste Venner til at hjælpe med at hverve nye Venner.
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 2022.

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 ASOVs bestyrelse
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Bogen ”Symfoniske Streger” er skrevet og illustreret af 
tidl. kontrabassist i ASO, Bent Grosen.

Efter generalforsamlingen kan Vennerne med fornøjelse invitere til genhør med 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 værker for violin og guitar.

Vi sender en info-mail umidelbart før dagen.

GENERALFORSAMLING 2022
TIRSDAG DEN 8. marts 2022 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 2022 til godkendelse.
Bestyrelsen indstiller at kontingent er uændret 300 kr.

5. Valg af medlemmer samt to suppleanter til bestyrelsen.
På valg er Jørgen Ladegard, Mads Ilsøe, Kjeld Grosen.
Alle modtager gerne genvalg.
Peter Dorby udtræder af bestyrelsen;  i den forbindelse indstiller 
bestyrelsen at Troels Lund Nielsen indtræder.

6. Valg af foreningens formand og næstformand for det kommende år. 
På valg er: Tove Christensen og Winni Siig Nielsen.

7. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant. 
På valg er er Ellen Kjær 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 14. februar.

10. Eventuelt.



Kan man forestille sig symfonisk musik uden vio-
liner…? Nej vel. Men hvor kommer violinen
oprindelig fra?

Vi skal faktisk langt tilbage i tiden, for violinen har
mange år på bagen. Vi skal tilbage til det nordlige
Italien sandsynligvis i og omkring byerne Brescia
og Cremona, hvor violinen ser dagens lys første
gang i 1520’erne - 30’erne. Der er selvfølgelig
meget diskussion mellem Brescia og Cremona,
hvor blev violinen opfundet. Sjovt nok holder de
på hver deres by. Byerne er allerede kendt i 1500-
tallet for at have mange dygtige strengeinstrument-
byggere, f.eks. bygges der mange lutter, som er et
ganske populært instrument blandt de adelige i 1500- og 1600-tallet. 

Det er svært at sige, hvor instrumentbyggerne har fået deres inspiration fra,
men en del tyder på, at det arabiske strygeinstrument kaldet rebec har spillet
en væsentlig rolle.

I årene 1530’erne udvikler instrumentbyggere et instrument, som vi i dag
nok vil betegne som en violin. Men de allerførste violiner har formentlig haft
3 strenge og ikke 4 strenge som i dag. Desværre er der ingen violiner fra de
første årtier, der har overlevet til i dag. Man kender dem kun fra billeder og
malerier.

Vi kan ikke vide det med sikkerhed, men det er formentlig været instrument-
byggeren Andrea Amati (ca. 1505 – ca. 1578) fra Cremona, der bygger den
første violin med 4 strenge. Amati har en stor betydning for at give violinen
sin endelig profil, den profil vi kender i dag. Imponerende nok har en lille
håndfuld af hans instrumenter overlevet til i dag.

I 1500- og 1600-tallet er det almindeligt, at konger og fyrster demonstrer
deres magt gennem musik og pragt, så jo flere musikere og fine instrumenter
desto mere magt.
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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 2021 betænkt Gustav Albeck Fonden 

med en donation. Vi har desværre ikke plads her til at nævne 

alle givere med navn‚ men siger varmt tak for alle donationer; 

det er en stor opmuntring for Fondens arbejde.

Formand Tove Christensen

Violinens oprindelse

11
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En fascinerende historie om udbredelse af violinen tager sin begyndelse alle-
rede i 1560’erne. I den franske konges navn Charles IX bliver der bestilt hele
38 strygeinstrumenter hos Andrea Amati. Amatis værksted i Cremona skal
levere 12 små violiner, 12 store violiner (der var ca. 1 – 1½ cm forskel på de
2 typer violiner), 6 bratscher og 8 basser. De 38 instrumenter er meget smukt
lavet og viser et utrolig højt håndværksmæssigt niveau. På trods af forskellige
krige igennem tiden og den franske revolution har 3 instrumenter overlevet
til i dag nemlig 2 violiner og 1 bratsch. I dag er de på forskellige museer og
i privat eje.

Det franske hof bruger selvfølgelige de fine instrumenter til at koncerter og
andre musikalske aktiviteter, når der er besøg af andre kongelige og adelige.
På den måde kan det franske hof demonstrere dets magt og rigdom. De andre
kongelige og adelige vil jo også gerne demonstrere deres magt og rigdom, og
vil derfor også gerne have sådan fine musikere og instrumenter. Dette har
formentlig været med til, at violinen og de andre instrumenter fra violinfa-
milien hurtigt bliver kendt i Europa og brugt i mange forskellige musikalske
sammenhænge. Violinen er sandsynligvis blevet brugt til operaforestillinger
allerede i 1600-tallet.

Trods det franske hofs store bestilling hos Amati i Cremona så er det faktisk
Brescia, der ligger lunt i svinget med instrumentbyggeriet. Brescia har sand-
synligvis domineret violinmarkedet indtil 1620’erne. Men i 1620’erne drager
pesten hærgende igennem byen med dødens le og slår mange af instrument-
byggerne ihjel. Cremona slipper heldigere fra pesten, og noget tyder på, at
efter 1630’erne er det Cremona, der er den førende by indenfor især instru-
mentbyggeri af violinfamilien. 

Faktisk ender Cremona med af have nogle af de bedste violinbyggere i verden.
Nogle af de dygtige violinbyggere starter deres egne værksteder, hvor deres
sønner med tiden kommer i lære, og dermed opstår der familiedynastier af
violinbyggere. De 3 mest kendte dynastier Amati, Guarneri og selvfølgelig
Stradivarius bor bogstaveligt talt dør om dør. Cremona er førende indenfor
violinbyggeri indtil et godt stykke ind i 1700-tallet.

Violinens oprindelse
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I årene 1730’erne til 1760’erne dør de sidste af de helt store violinbyggere i
Cremona, og langsomt begynder der også at komme dygtige violinbyggere
i andre byer som f.eks. Paris.
Men hvordan violinen fik sin rolle i symfonisk musik, ja, det er en helt anden
historie.

Winni Siig Nielsen ASOV

Torsdag 27/01 2022         Koncertoptakt Leif  
kl. 18.30                              �                     Balthzersen
Titanens Øje                                                               mag. art
Kammermusiksalen                   
Gratis adgang - Åbent for alle                               

Musik Kalenderen nr 53

Kære Venner
ASOVs bestyrelse trænger til friske kræfter og inspiration. 

Bestyrelsesarbejdet er ikke voldsomt tidskrævende – 
vi holder mellem to og seks møder om året, men vi vil 

gerne udvikle os og finde 
nye initiativer til glæde for medlemmerne. 

Eneste forudsætning er symfonisk musikglæde og basale 
færdigheder med e-mails osv. 

Hvis du har lyst til at være med, så send en uforpligtende 
mail til  asov.tc@gmail.com og hør nærmere.

Med venlig hilsen ASOVs bestyrelse
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Tirsdag 08/03 2022           ASOV Generalforsamling
kl. 19.30
Med forbehold for evt. coronavirus restriktioner, info følger
Musiker-loungen i Musikhuset. Medlemskort skal fremvises.
Efter generalforsamlingen inviterer Vennerne til genhør med to virtuose musikere i
en spændende konstellation:
Pernille Jönsson (ASO) violin og Søren Bødker Madsen guitar

Medlemskort ASOV skal fremvises Kun for medlemmer af ASOV.

FREdag 22/04 2022          Koncertoptakt Ulrik 
kl. 18.30                                                  Spang-Hanssen
  Genopstandelsens frø                                    organist, professor DJM
Kammermusiksalen

Gratis adgang - Åbent for alle                                    

Torsdag 24/03 2022         Koncertoptakt Winni Siig Nielsen
kl. 18:30                                                              ASOV
Tjajkovskij Festival: Hvad hjertet er fuldt af
Kammermusiksalen                   
Gratis adgang - Åbent for alle

Onsdag 30/03 2022         Koncertoptakt Annonceres senere
kl. 18:30                                                              
Tjajkovskij Festival: Pragtfuldt postyr
Kammermusiksalen                   
Gratis adgang - Åbent for alle

LØRdag 02/04 2022         Åben generalprøve
kl. 10.00 - 13.00                                                  
Symfonisk Sal.
Kun for medlemmer af ASOV   
Medlemskort skal fremvises

Torsdag 12/05 2022         Koncertoptakt André Marcks
kl. 18.30                                                               JOV
Forvandlingens stemme
NB Klubscenen                          
Gratis adgang - Åbent for alle

Torsdag 05/05 2022         Koncertoptakt   Henrik Brendstrup
kl. 18.30                                                               cellist, professor DJM
Fædrelandets favn
Kammermusiksalen                  
Gratis adgang - Åbent for alle

Torsdag 19/05 2022         Koncertoptakt Allan Gravgaard 
kl. 18:30                                                 Madsen
Skæbneklange                                                            ASO huskomponist
Kammermusiksalen

Gratis adgang - Åbent for alle 

Torsdag 10/02 2022 Koncertoptakt Matthias van 
kl. 18.30                                                              Niessen
Hinsides det ubærlige                                                        Violinist ASO
Kammermusiksalen                  
Gratis adgang - Åbent for alle

Torsdag 03/02 2022         Koncertoptakt Lene Buch 
kl. 18:30                                                              Rasmussen
Svingom med fryden                                    Organist og pianist
Kammermusiksalen                  
Gratis adgang - Åbent for alle                                  

Torsdag 03/02 2022         Åben generalprøve
kl. 10.00 - 13.00                                                  
Symfonisk Sal.
Kun for medlemmer af ASOV   
Medlemskort skal fremvises



Aarhus Symfoniorkesters Venner

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.


