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Solen skinner, en frisk vind blæser – og vi har fået nyt
ASO sæsonprogram. SÅ bliver man glad!
Musikchef Jesper Nordin fortæller mere om programmet her i bladet – og vi har meget at glæde os til.
Store og dramatiske værker, orgelfestival, Rachmaninov
festival, og flere koncerter, hvor publikum inddrages på
nye måder. Første gang allerede her i slutningen af august med VelLyd koncertens”musikalske rewilding”.
Et nyt initiativ er også Ønskekoncerten i juni 2023: aftenens program sammensættes efter publikumsønsker. I løbet af efteråret vil ASO spørge publikum ind
til favoritmusik, og de personlige historier, der er knyttet til de allerstørste koncertoplevelser. Vi kan allerede nu afsløre, at Vennerne får et ”Venne-ønske” opfyldt ved koncerten. I løbet af efteråret kontakter vi alle Venner via mail om
netop jeres særlige ønsker. Værket med flest stemmer vil blive spillet ved koncerten. Det er en meget fin hilsen fra ASO til Vennerne! Alle Venner kan naturligvis også - og samtidig - maile individuelle ønsker direkte til ASO, når
ønskesedlen åbnes i et af ASOs nyhedsbreve.
Der er også nye initiativer på vej hos Vennerne her i vores 40 års jubilæumsår. I
forbindelse med forårets generalforsamling kunne vi glæde os over en styrket bestyrelse med hele tre nye medlemmer: Anders Brandt, Per Freitag, og Troels Lund
Nielsen. Det var en vellykket generalforsamling med opløftende musikalske oplevelser med Duo Croccante. Det er virkelig dejligt at få ny inspiration og friske
kræfter til bestyrelsen! Vi har fået ny energi og arbejder på flere initiativer, som
vi forhåbentlig kan realisere i løbet af efteråret.
Et af initiativerne kan jeg fortælle om allerede nu: sammen med ASO inviterer
vi i efteråret alle Vennerne til at deltage i en spørgeskema-undersøgelse (anonymt
og online). ”Gamle” Venner kan huske, at vi tidligere (2016) også spurgte medlemmerne om ASOkoncerter og også om andre kultur-interesser. Det er jo både
adskillige år og en corona-nedlukning siden dengang, og både vi og ASO vil
gerne vide mere om ønsker og evt. ændrede måder at bruge kulturtilbuddene
på.
Vi kan med stor tilfredshed også fortælle, at den kommende sæson fortsat byder
på særlige åbne orkesterprøver for Vennerne (foreløbig to i efteråret 2022, og to
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i foråret 2023). Vi fortsætter også med koncertoptakterne før torsdagskoncerterne – se kalenderen bagest i dette blad.
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 desværre fortsat usædvanligt
mange frafaldne Venner og restanter. Det er vi kede af; for Vennerne har brug
for at kunne give stærk støtte til ASO.
Derfor en stor bøn til medlemmerne; husk kontingentindbetalingen 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 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-oplevelser.
Husk at de bedste musik-oplevelser får man ved at være der selv - sammen med
ASO!
Med ønsket om en koncertsæson fyldt med store oplevelser.
Tove Christensen
formand ASOV

Åbne generalprøver
sæson efterår 2022
for Aarhus Symfoniorkesters Venner

Torsdag d. 15. September 2022 Kl. 10-13
Når orderne tier
Dirigent: Michael Nesterowicz
solist: Alexander Gavrylyuk, klaver

Torsdag d. 11. november 2022 Kl. 10-13
Orgel festival
Vinterdrømme
Dirigent: Dmitry Matvienko
Solist:: Christian Schmitt, orgel

Dørene til Symfonisk Sal åbnes ca. kl. 9.45
Se Aarhus Symfoniorkesters sæsonprogram 2022/23 eller
www.aarhussymfoni.dk for uddybende oplysninger.
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Orkesternyt fra FASOM

Koncertoptakterne

Kære Venner,
Det er mig en stor glæde, som nyligt genvalgt formand for FASOM (Foreningen
for Aarhus Symfoni Orkesters Medlemmer) at ønske Aarhus Symfoni Orkesters
Venner STORT TILLYKKE med 40 års-jubilæet! Fra stiftelsen i 1982, og i samtlige 40 år, har foreningen til fulde levet op til sit erklærede formål “at vække, stimulere og udbrede interessen for Aarhus Symfoniorkesters koncerter samt tage
initiativer, der kan støtte og fremme orkestrets virke”!
TAK for et, på alle måder, godt og langt Venskab!

Åbne generalprøver

Det er 11 år siden, jeg sidst sad på formandsposten, og tillige med dengang, har
jeg også en stærk og støttende bestyrelse med mig nu! Sammen med resten af
Aarhus Symfoniorkester, ser vi frem til at give Jer, vores trofaste publikum, masser af musikalske oplevelser!
Dette forår har vi desværre måtte sige farvel til Erik Higgins, 2. solokontrabassist,
som har valgt at have sit virke i andre sammenhænge - vi ønsker Erik al mulig
held, og håber, at vore musikalske veje må krydses mange gange fremover!

ASO inviterer igen Vennerne til åbne generalprøver – to til efteråret.
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.

De forgangne landsdækkende corona-nedlukninger har i høj grad vist, at KULTUR betyder noget for følelsen af fællesskab - og da coronaen tillod det, var det
fra podiet en ubeskrivelig glæde, atter at kunne spille koncerter for Jer i Symfonisk Sal! Vores alsidige program for næste sæson, vidner om en aktiv tid, vi går
i møde - VI GLÆDER OS!
På vegne af FASOM, ønskes I alle en rigtig god sommer, og på glædeligt genhør
i Symfonisk Sal og alle andre steder, hvor musikken får lov at leve!
De venligste hilsener,
Pernille Jönsson Nüchel
Violinist og formand for FASOM

ASOV har som i de gode gamle dage før corona arrangeret koncertoptakter
før torsdagskoncerterne.
Vi 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.

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 (300 kr.).
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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Efter Generalforsamlingen 2022 er en ny
bestyrelse konstitueret:
Foreningens mailadresse er: asov.tc(a)gmail.com
Formand Tove Christensen:
formand(a)gmail.dk

Næstformand Winni Siig Nielsen
facebook-ansvarling: winnisiig(a)gmail.com.

Kasserer og bestyrelsessuppleant Per B. Nielsen
kasserer(a)asov.dk

Webmaster: Anders Brandt:
webmaster(a)asov.dk

Medlemskontakt og Symfoniinformation: Kjeld Grosen
kjeld(a)grosen.dk

Medlemmer:
Jørgen Ladegaard •barnyard(a)gmail.com
Mads Ilsøe • mils2404(a)gmail.com
Per Freitag • pwf(a)freitag.nl
Troels Lund Nielsen • troelslundnielsen(a)hotmail.com
Repræsentant fra Aarhus Symfoniorkester
Pernille Jönsson Nüchel • violinpernille(a)gmail.com
Suppleant • Niels-Ole Bo Johansen: nob(a)musik-kons.dk
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ASO Fadderskab - også for privatpersoner.
Aarhus Symfoniorkesters Fond består af individuelle fadderskaber fordelt på
fonde, virksomheder og privatpersoner.
Aarhus SymfoniOrkesters Venner har som forening tegnet flere fadderskaber.
Vi støtter ASO så meget, vi kan! Og som Ven er det også muligt at tegne fadderskab som privatperson.
Bliv fadder og støt orkestrets musikere med anskaﬀelse af instrumenter og tilskud
til særlige projekter som CDindspilninger, turnéer og utraditionelle koncertformer.
Eksempel: I 2021 støttede Fadderne indkøb af et nyt horn til hornist Flemming
Aksnes med 90.000 kr.
Se hele historien her i bladet side 11.
Et Fadderskab som privatperson omfatter:
To billetter pr. fadderskab til orkestrets nytårskoncerter
Navn på Aarhus Symfoniorkesters hjemmeside
Navn i den årlige sæsonbrochure
Sæsonprogram tilsendt med post
Løbetiden er 5 år og det koster 2.500 kr. pr. år – inkl. moms
Få mere information og tegn fadderskab direkte hos Aarhus Symfoniorkester:
Kontakt orkild Andreasen thorand@aarhus.dk
Link til hjemmesiden er https://www.aarhussymfoni.dk/fadder/

Aarhus Symfoniorkesters Venners Fond

Gustav Albeck Fonden
Gustav Albeck-Fonden modtager bidrag
med stor taknemmelighed.

Flere end 50 Venner har i 2022 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
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Hvordan foregår det egentlig når man
anskaffer sig et nyt instrument?
En lille beskrivelse af solohornist Flemming Aksnes.
I november sidste år tikkede en mail ind med den dejlige besked om at orkestrets fond havde bevilget penge
til køb af et nyt horn til undertegnede. Det passede mig rigtig godt,
da mit gamle var godt 15 år gammelt, og efterhånden ret slidt. Jeg
bestemte mig ret hurtigt for at mit
næste horn skulle være et Alexander
103. Det er et meget standard horn,
som bruges i rigtig mange orkestre,
særlig i Europa.
Hvad gør man så, når man skal ud
og vælge horn? Hvordan er processen? Det tænkte jeg lige jeg ville forsøge at
dele med Jer i Venneforeningen.
Forberedelse
Det første man gør er at hive fat i producenten, en lille fabrik i Mainz i Tyskland. De har en lang og stolt produktion af horn gennem flere generationer,
faktisk helt siden 1782. De producerer i dag omkring 8-900 horn om året.
Det var jo vigtigt at de har horn tilgængelige til den tid jeg ville ned at besøge
dem. Det var mulig at komme ned og prøve horn den anden uge i januar.
Det skal selvfølgelig også passe ind i orkesterets program. Jeg var så heldig at
vores 2. horn, Carsten Adrian, gerne ville med, både for at prøve instrumenter, men også for at se fabrikken. Det viste sig også at den nye unge dybdehornist, Charlie fra Aalborg Symfoniorkester havde en aftale samme uge.
Derfor foreslog jeg at vi læssede bilen op med hornister, og kørte derned. Det
er nemmere at køre hvis man nu finder nogen horn. Man skal også huske på
at man skal have sit eget med som sammenligning- og det er altså begrænset
hvor mange horn man må tage med ind i flykabinen…
Fortsættes
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Testfasen
Køreturen ned gik fint. Det tog omtrent 10 timer med ladestop, trafik og
pauser.Vi logerede ind på et hotel i Mainz og gik tidlig i seng for at være klare
næste dag. Vores aftale var at møde Raimund fra Alexander klokken 10. Vi
var der kvart i.
Han viser os ind i et stort lokale med flere sidelokaler. Det ligger 6 horn. 3
til Charlie, og 3 til mig. De er specielt udvalgt ud fra vores præferencer. Vi
får også mulighed for at bede om andre modeller horn end de vi i udgangspunktet har sagt vi vil teste. Carsten prøver en hel del andre horn, mest for
at finde ud om han kan finde den rigtige model til sig selv.
Efter en let opvarmning på mit eget, gamle horn, gik jeg i gang med mine 3
horn. De var alle sammen helt identiske. Alexander 103, normal messing.
Det gik hurtig op for mig at de så slet ikke var identiske, når det kom til kvalitet og klang.
Horn 3 ryger hurtig ud. Det er simpelthen ikke godt nok. Min umiddelbare
favorit er horn 1, men horn 2 er voldsomt nemt at spille på.
Det tog ca 10 minutter at find ud af at horn 3 var ude.
Så 2 tilbage, begge gode horn, men med lidt forskellige kvaliteter.
Horn 1 har en god, men lidt tung klang. Rigtig god intonation.
Horn 2 er voldsomt nemt at spille på, næsten for godt til at være sandt.
Intonationen er dog lidt ved siden af.
I testfasen bruger jeg både tuner og mit øre for at finde ud af intonationen.
Spiller møjsommeligt alle toner på hornet, og forsøger at stemme det så godt
jeg kan. Det gør jeg ved at trække og justere længden på de forskellige rør.
Når jeg siger forsøger så er det 9 rør man kan juster og alt påvirker hinanden.
Derfor er det ikke noget man lige gør på 5 minutter. Jeg kan afsløre at jeg
fortsat er i gang med den fase selv et halvt år efter.
Så efter at sådan nogenlunde have stemt hornene op, gik jeg igang med at
spille lidt forskellig repertoire for mig selv. Mozart hornkoncerter, lidt Richard
Strauss hornkoncerter og selvfølgelig en hel del fra orkesterlitteraturen. Mozart symf no 39, Mahler 9de, Sjostakovich 5, Beethoven symfonier, Tsjaikovskij 5te osv.
Så, efter en del tid for mig selv, kommer fordelen med at være flere hornister
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sammen. Vi kan spille for hinanden, udveksle meninger og erfaringer. Man
kan også holde nogle pauser så læberne kan hvile, mens den anden spiller.
Til sidst en sidste fordel man kan spille sammen, og nogenlunde få en følelse
af hvordan hornet fungerer i gruppen.
Det var faktisk her min afgørelse faldt: Beethovens 3dje symfoni har en horntrio i 3dje sats. Det passede godt da vi er 3 hornister.
Lige da sætter vi an de to første akkorder. Og de står som støbt, uden at man
rigtig behøver at tale så meget om det. Det var med horn 2. Det der også er
meget letspillet. Min anke har hele tiden været intonationen men det kan jeg
arbejde med.
Så horn 2 er bomstærkt i gruppespillet. Det har også en anden kvalitet en
helt speciel lyrisk klang i det høje mellemregister… det er der de fleste hornsoloer ligger. Efter at man opdager den kvalitet så kan man ikke sige nej. Man
er altid på jagt efter det lidt specielle, som også passer indenfor normen. Det
oplevede jeg i horn 2. Efter det var det ingen vej tilbage.

Tilbage til koncertsalen
Vi får lige en omvisning på fabrikken efter at vi er færdige. Det er utroligt,
hvilket håndværk der ligger til grund for produktionen. Fra helt urørt messing
til horn går det gennem mange processer og der er mange medarbejdere involveret, mindst 20. Nogen bøjer til, former klangstykker, nogen pudser,
andre sætter de forskellige stykker sammen. Nogle arbejder med finish, det
er virkelig imponerende at se. Man kan trygt sige at i den klassiske musikindustri er der mange mennesker, også her i Danmark som alle har en lille brik
med i spillet når vi fremfører de store symfonier i symfonisk sal og alle andre
koncertsale rundt om i verden.
Efter omvisningen skal det praktiske ordnes med Raimund. Man skal vælge
et etui og måske noget ekstraudstyr som sordiner osv. Jeg aftaler også at jeg
får hornet med tilbage for at forsøge det i orkesteret nogle uger. Det er bare
så man er helt sikker på at det også fungerer med de andre kolleger i orkesteret. Man skal huske at hornet er helt nyproduceret, finishen er ikke færdig.
Derfor skal det sendes tilbage til fabrikken efter prøveperioden for at pudses,
Fortsættes
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og småjusteringer skal laves.
Heldigvis går hornet gennem testfasen i orkesteret og jeg kunne sende det
tilbage til fabrikken, vel vidende at jeg ville få det tilbage et par uger efter.

Hvad nu?
Lige nu holder jeg sommerferie. Jeg plejer at lægge hornet på hylden nogen
uger. Ingen undtagelse i år. Jeg glæder mig til at komme igang igen med det
nye horn. Jeg vil bruge vores opvarmningsuge til at lære det mere at kende,
selvom hver dag i orkesteret gør det samme.
Jeg glæder mig voldsomt til den nye sæson. Vi har mange lækre sager på programmet. Der vil også uden tvivl være nogen gode steder, hvor man kan høre
den lyriske magi fra mit nye Alexander 103.
Tak til jer venner for at støtte op om vores orkester, både på den ene og anden
måde. For os musikere betyder det rigtig meget.
Jeg håber det her kunne give Jer et lille indblik i processen med at anskaﬀe
sig et nyt instrument. Hvis I har nogen spørgsmål, eller er nysgerrige. Stik
mig lige en mail, så vil jeg svare så godt jeg kan. flemmingaksnes@gmail.com
Til sidst vil jeg gerne sige fortsat god sommer til Jer alle.
Vi ses i Symfonisk Sal til efteråret.
Flemming Aksnes
Solohornist og tillidsrepræsentant.

Hilsen til Vennerne fra musikchef Jesper Nordin
Kære venner.
22/23 sæsonen fortsætter vi arbejdet med den firårige musikalske bue som vi
kalder vores ’Orkesterdramaturgi’. Fra sidste sæsons temaer (Begyndelser, skabelse, natur, oprindelse) fortsætter udvikling i 22/23 sæsonen med fire nye temaer: Ungdom, Forelskelse, Eventyr & Vanvid.
Disse temaer ligger bag en lang række af orkestrets aktiviteter, men man vil
kunne spore dem i sæsonens abonnementskoncerter især. De ligger ganske enkelt
bag udvælgelsen af mange af de værker vi spiller i den kommende sæson.
Derudover fortsætter vi med de to særlige spor; ”KonTakt” og ”VelLyd”:
”VelLyd” serien – som sætter fokus på sammenhængen mellem musik og sundhed - startede vi sidste år i Domkirken, og i år rykker vi så ud i naturen.
”VelLyd #2” er en række musikalske vandringer i Marselisborg skoven i slutningen af august måned, hvor natur og musik smelter sammen og publikum (’Vandrerne’) også er med til at producere forskellige musikalske lyde undervejs, og
altså aktivt deltager i det man kan kalde en musikalsk pendant til ’Sculpture by
the sea’.
Der er kun ganske få billetter tilbage allerede (omkring 150 i skrivende stund),
så man skal skynde sig!
”KonTakt” serien - som fokuserer på interaktionen mellem publikum og orkester
- fortsætter vi med konceptet ”Vi bygger en Mozart opera”, hvor publikum undervejs er med til at vælge handlingsforløbet i en ny-konstrueret opera, som bruger arier og ensembler fra eksisterende Mozart operaer.
Publikum stemmer simpelthen om hvad der skal ske i de afgørende øjeblikke
og om afgørende dramaturgiske elementer i handlingen, og det hele foregår i en
løssluppen og munter tone. Dirigent David Riddel guider publikum og de fire
unge sangere igennem en rutschebane af følelser og omvæltninger, efterhånden
som publikums valg spiller ind på deres ageren på scenen. Det bliver en helt
unik oplevelse. Fantastiske Freja Friberg Lyme instruerer.
Mvh
Jesper Nordin
Musikchef, Aarhus Symfoniorkester
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Musik

Kalenderen nr 54

Torsdag 08/09 2022

Koncertoptakt Henrik Brendstrup
cellist, professor DJM

kl. 18.30
I lyst og død
Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

Torsdag 15/09 2022

Åben generalprøve

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

Medlemskort skal fremvises
Den russiske verdensstjerneMstislav Rostoprovijt var solist i Dvoraks cellokoncert i Stadionhallen i december 1979, hvor han i fornbindelse med prøverne holdt en mesterklasse med
orkestrets cellister.

Bogen ”Symfoniske Streger” er skrevet og illustreret af
tidl. kontrabassist i ASO, Bent Grosen.
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Torsdag 15/09 2022

Koncertoptakt

kl. 18.30
Kammermusiksalen
Når orderne tier
Gratis adgang - Åbent for alle
17

Christian Kraglund
pianist

Torsdag 22/09 2022

Koncertoptakt

Leif Balthzersen
mag.art.

kl. 18.30

Gratis adgang - Åbent for alle

Koncertoptakt Annonceres senere

kl. 18.30

Torsdag 23/02 2023

Koncertoptakt

Lena Kildahl
fløjtenist ASO

Forførelsens kunst
Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

Koncertoptakt

Per Bærentzen
lektor emer.

kl. 18.30
Per Nørgaard 90 år
Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

Torsdag 27/10 2022
kl. 18:30

Nicholas Pilvang
produktionsleder

kl. 18.30

Vældige Wagner
Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

Torsdag 13/10 2022

Koncertoptakt

kl. 18.30
Livets sidste toner
Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

Ofelia og Hamlet
Klubscenen

Torsdag 06/10 2022

Torsdag 08/12 2022

Torsdag 09/03 2023
kl. 18.30

Koncertoptakt

Christian Kraglund
pianist

Petrusjka i Eventyrland
Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

Koncertoptakt

Jesper Nordin
musikchef ASO

Fatale Fortællinger
Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle

Åben generalprøve

Torsdag 10/11 2022
kl. 10.00 - 13.00
Symfonisk Sal.
Kun for medlemmer af ASOV

Medlemskort skal fremvises

Torsdag 10/11 2022
kl. 18.30

Koncertoptakt Ulrik Spang-Hanssen
organist, professor DJM

Vinterdrømme
Kammermusiksalen
Gratis adgang - Åbent for alle
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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

