
Sæson 2017/2018



Sønderjyllands Symfoniorkester byder velkommen til en sæson i part-
nerskabets og samarbejdets tegn. 

Vi sætter fokus på orkestrets lange tradition for at opbygge og udvikle 
varige samarbejdsrelationer med nationale og internationale solister, di-
rigenter, ensembler og kulturinstitutioner. 

Den kommende sæson byder på klassiske værker fra alle perioder, og 
vi byder på solister, symfonier og ensemblekoncerter. Fælles for dem alle 
bliver store musikalske oplevelser. Traditionen for at indlede, videreføre 
og udvikle langvarige kunstneriske samarbejder understreger orkestret 
allerede fra august, hvor Sønderjyllands Symfoniorkester i samarbej-
de med Den Ny Opera i Esbjerg opfører Wagners opera ”Valkyrien”. Et 
samarbejde, som fremover vil løbe hvert andet år og kulminere med en 
samlet opførelse af Wagners operacyklus ”Ringen” i 2024. 

Ny dansk musik er på programmet – musik af komponisterne Anders 
Koppel, Ole Schmidt, Nikolaj Bentzon og Søren Monrad, hvor en urop-
førelse af komponisten Søren Monrads Koncert for slagtøj og orkester 
bliver et af højdepunkterne i sæsonen 2017/2018. Værket er skrevet til 
Sønderjyllands Symfoniorkester og tilegnet orkesterets slagtøjsspiller 
Henrik Termansen. 

Ovenstående eksempler fra den kommende sæson illustrerer blot 
nogle af de mange relationer, orkestret altid har haft til alle sider i musik-
kens verden - såvel regionalt, nationalt som internationalt.

Men først og fremmest er det partnerskabet med jer kære publikum-
mer, som det hele drejer sig om. 

Vi glæder os over at kunne byde jer alle velkommen til sæson 
2017/2018 med Sønderjyllands Symfoniorkester og ser frem til at møde 
jer i en af vore mange koncertsale i Syd- og Sønderjylland samt Sydsles-
vig. 

Nikolaj Andersen, Musikchef 
Sønderjyllands Symfoniorkester

Forord 

Velkommen til sæson 2017/2018 med 
Sønderjyllands Symfoniorkester. 

Die Süddänische Philharmonie begrüßt Sie zu einer Saison, in der Part-
nerschaft und Zusammenarbeit im Zentrum stehen! 

Wir konzentrieren uns auf die lange Tradition des Orchesters, dauer-
hafte Beziehungen zu nationalen und internationalen Solisten, Dirigen-
ten, Ensembles und kulturellen Einrichtungen einzuleiten und zu ent-
wickeln. 

Die kommende Spielzeit umfasst ein weites Spektrum an klassischen 
Werken aus allen Epochen mit Instrumentalkonzerten, Sinfonien und 
Kammerkonzerten. Freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf eine Vielzahl 
an musikalischen Höhepunkten! 

Die Tradition des Einleitens, der Erhaltung und der Entwicklung von 
langfristigen, künstlerischen Kooperationen zeigt das Orchester bereits 
im August, wenn die Süddänische Philharmonie in Zusammenarbeit 
mit Der Neuen Oper in Esbjerg Richard Wagners Oper `Die Walküre` auf-
führt. Eine Kooperation, die nun alle zwei Jahre über die nächsten acht 
Jahre fortgesetzt wird und in einer Gesamtaufführung von Wagners 
Opernzyklus `Der Ring´ kulminiert.

Auch zeitgenössische, dänische Musik steht wieder auf dem Pro-
gramm – Werke von Anders Koppel, Ole Schmidt, Nikolaj Bentzon und 
Søren Monrad. Ein Highlight in der Saison 2017/2018 wird zweifellos die 
Uraufführung des Konzertes für Schlagzeug und Orchester von Søren 
Monrad sein. Vom Orchester in Auftrag gegeben, wird dies von unserem 
Soloschlagzeuger Henrik Termansen, dem dieses Werk gewidmet ist, zur 
Uraufführung gebracht.

Die genannten Beispiele zeigen nur eine Auswahl der facettenreichen 
Beziehungen, die das Orchester im Laufe der Jahre verantwortungsvoll 
und sorgfältig in der Welt der Musik aufgebaut hat - sowohl regional, 
national und international.

Im Vordergrund steht für uns jedoch die Partnerschaft mit Ihnen, liebes 
Publikum. Wir freuen uns, Sie in der kommenden Saison 2017/2018 der 
Süddänischen Philharmonie willkommen zu heißen und Sie in einem 
unserer zahlreichen Konzertsäle in Süddänemark und Südschleswig 
wiederzusehen.

Nikolaj Andersen, Intendant der Süddänischen Philharmonie 

Willkommen zur Spielzeit 2017/2018 mit der 
Süddänischen Philharmonie
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Sponsorer og fonde:
Hovedsponsorer for Sønderjyllands Symfoniorkester er 
Fabrikant Mads Clausens Fond og LINAK

Desuden er orkestret støttet af ECCO, BHJ-Fonden, Søn-
derborg Kommune, Kolding Kommune, Tønder Kommune, 
Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune, Sydslesvigsk 
Forening, Augustinusfonden, Sønderjyllands Symfonior-
kesters Venner, Larsen Strings og Bryggeriet Fuglsang.

Bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester:
For erhvervslivet: Bjarne Rasmussen, fungerende formand 
For Sønderborg Kommune: Aase Nyegaard
For Region Syddanmark: John Lohff
For kommunerne i den jyske del af Region Syddanmark: 
Merete Due Paarup
For Sydslesvigsk Forening: Hauke Paulsen
For institutionens ansatte: Ulrika Rysgaard og Mihaela 
Oprea

Willkommen zur Spielzeit 2017/2018 mit der 
Süddänischen Philharmonie
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1. violin
Rumen Lukanov, koncertmester
Karsten Dalsgaard Madsen, alt. koncertmester
Alexandru Radu
Carmen Rosu-Nicolescu
Lars Rimer
Ulrika Rysgaard
Birgit Bauer
Maria Mose Christensen
Andrius Gudaitis
Brian Quist Jørgensen
Liudmila Lysenko

2. violin
Mihaela Oprea
Vakant
Samuel Moosmann
Peter Fievé
Jette Skovbakke Steensen
Mette Jørgensen
Attila Csanyi
Jacob Elmedal Johansen
Niels Chr. Lund Mathiesen
Vakant

Bratsch
Anne Augustinsson
Anthony van Buren
Johan Korsfeldt
Ilka Kirbschus-Lohse
Jan Åkerlind
Katrin Rimer
Christian Bønnelykke

Cello
Anna Kristina Hindø
Nikolai Skliarevski
Henrik Steensgaard
Susanne Hoffmann
Vakant
Vakant

Kontrabas
Peder Linneberg
Kristjan Orri Sigurleifsson
Per Knudsen
Jesper Hindø
 
Fløjte
Thomas Jensen
Bettina Zielke Jørgensen
Jorunn Solløs

Obo
Simona Sindrestean
Jørgen Frederiksen
Tove Steensgaard

Klarinet
Vakant
Nicolai Eghorst
Troels Torstein

Fagot
Catarina Zeh
Vakant
Jesper Kaae Rasmussen

Horn
Niculai Apostol
Lars Kristiansen
Jeppe Solløs Rasmussen
Martin Gottschalck

Trompet
Elias Heigold
Per Nielsen
Michael Mathiasen

Basun
Philip Brown
Yu Tamaki Hoso
Søren Rønsbo

Tuba
Vakant

Harpe
Vakant

Pauke
Henrik Cornelius Hansen

Slagtøj
Henrik Termansen
Vakant

Bag scenen
Musikchef: Nikolaj Andersen
Producent/personaleadm.: Hanne Borum
Økonomi/regnskab: NN
Kommunikationsmedarbejder: Malene 
Børsting
Nodearkivar: Liana Sindvald
Regissører: Jan Odefey, Henrik Skelgaard

Orkestret

HKH Prins Joachim er protektor for 

Sønderjyllands Symfoniorkester.
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Tilbage i 2003-2008 spillede Sønder-
jyllands Symfoniorkester og Den Ny 
Opera i Esbjerg med stor succes styk 
for styk de fire operaer som tilsam-
men udgør Richard Wagners store 
opera-cyklus Nibelungens Ring. 

Nu lægger vi igen arm med denne 
ultimative musikdramatiske udfor-
dring, når vi sammen med Den Ny 
Opera kaster os ud i en helt ny sam-
let produktion af Ringen.

Projektet indledes i august 2017 
med 3 opførelser af VALKYRIEN i 
Musikhuset Esbjerg. Instruktøren 
Kasper Wilton iscenesætter den nye 
Esbjerg-Ring. Marie í Dali skaber 
scenografien, og den amerikanske 
basbaryton James Johnson står i 
spidsen for et i øvrigt rent nordisk 
sangerhold af fornemste klasse.

Wagners drama om ringens vej fra 
Rhinens dyb til gudernes ligbål i 
Ragnarok er en mytologisk, musi-
kalsk saga af drabelige dimensioner. 
VALKYRIEN er den gribende histo-
rie om umulig kærlighed mellem 
to unge menneskebørn, Siegmund 
og Sieglinde spundet sammen med 
den eventyrlige fortælling om gu-
ders, jætters og dværges kamp om 
en ring, der skænker sin ejer ver-
densherredømme.

I Richard Wagners operaer spiller 
orkestret en ganske særlig (hoved)
rolle, så også her har vi sat alle sejl 
til. Sønderjyllands Symfoniorkester 
er til lejligheden udvidet til hele 91 
musikere, som spiller under ledelse 
af operachef Lars Ole Mathiasen. 

Det nye Ring-projekt fortsætter helt 

frem til 2024. Vær med fra starten! 
Tag til Esbjerg og se VALKYRIEN i 
august. Den ene af de to pauser i 
forestillingen er forlænget, således 
at der undervejs i den 4 timer lange 
opera er tid til at nyde en middag i 
Musikhuset Esbjerg eller på en af de 
nærliggende restauranter.

Se mere om VALKYRIEN og køb bil-
letter på www.dennyopera.dk

Wagneropera i fuld skala!        

Fredag 25. aug. 2017 kl. 17.00, Musikhuset Esbjerg
Søndag 27. aug. 2017 kl. 15.00, Musikhuset Esbjerg
Tirsdag 29. aug. 2017 kl. 17.00, Musikhuset Esbjerg

VALKYRIEN
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Rued Langgaard Festival 2017
Romantik - Niels W. Gade og Rued Langgaard       
Søndag 3. sept. 2017 kl. 16.00, Ribe Domkirke

Ved årets Rued Langgaard Festival mø-
des Niels W. Gade og Rued Langgaard 
i et rigt program, der sætter fokus på 
romantikken i Danmark i det 19. og 20. 
århundrede.

Langgaard:  I Holmens Kirkes Kapel - Suk ved Gades Grav
 Version for strygeorkester - uropførelse
Gade:  Efterklange af Ossian. 
Gade:  Koncert for violin og orkester 
Langgaard:  Koncert for violin og orkester 
Langgaard:  Symfoni nr. 3. Ungdomsbrus – La Melodia 

Dirigent:  Per-Otto Johansson

Christina Åstrand (violin)
Per Salo (klaver) (obligat klaver i Langgaards 
violinkoncert og Symfoni nr. 3)

Efter Niels W. Gades død i 1890 vendte 
de fleste ryggen til Gades romantiske 
musik, men Rued Langgaard var en und-
tagelse. Han opfattede Niels W. Gade 
som en ”klaverstemmer”, der gjorde den 
romantiske musik ”færdig til Brug for 

Menneskeheden”. Og Langgaard så sig 
selv som den, der i det 20. århundrede 
førte traditionen fra Gade videre. 

Violinisten Christina Åstrand og piani-
sten Per Salo er artist in residence og 
medvirker både i en recital med roman-
tiske violinsonater af Niels W. Gade og 
Rued Langgaard i samspil med oplæs-
ning af Oehlenschlägers Guldhornene, 
og ved afslutningskoncerten med Søn-
derjyllands Symfoniorkester. Koncerten 
indledes med en uropførelse af stryge-
orkester versionen af Langgaards I Hol-
mens Kirkes Kapel – Suk ved Gades Grav, 
der er blevet fundet efter at have været 
bortkommet. Derudover violinkoncer-
ter af både Gade og Langgaard, Lang-
gaards sjældent spillede Symfoni nr. 3 
Ungdomsbrus med obligat klaver og Ga-
des Efterklange af Ossian.

Billetter købes på www.langgaardfestival.dk
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Sønderjyllands Symfoniorkester tager 
hul på sæsonen 2017/2018 med den 
hollandske mesterdirigent Kees Ba-
kels på podiet og den armensk-dan-
ske pianist Marianna Shirinyan som 
solist. Marianna har høstet adskillige 
priser i sin karriere -  blandt andet som 
den første modtager af DR’s klassiske 
kunstnerpris, P2 Prisen, i oktober 2010.

Programmet byder på ouverturer af 
Rimskij-Korsakov og Dvorák samt  
Rachmaninovs virtuose 2. klaverkon-
cert komponeret i 1900-1901 og urop-
ført med Rachmaninov selv som solist 
og hans fætter Alexander Siloti som 
dirigent i 1901.

Aftenen afrundes med Dvoráks 9. sym-
foni ”Fra den nye verden”, hvormed 
han for sit ophold i Amerika sætter et 
uforligneligt musikalsk mindesmærke, 
der er så fuldt af melodisk inspiration 
og vellyd – alt sammen med et umis- 
kendeligt Dvorák’sk touch af livsglæde 
og raffineret orkesterklang. 

Samtidig er aftenens koncert et af de 
arrangementer som i efteråret 2017 
markerer Alsions og Koncertsal Alsi-
ons 10 års jubilæum.  Ved en koncert 
med dette program kommer salens 
overlegne akustiske kvaliteter til sin 
ret og den symfoniske musik til fuldt 
udtryk.

Fredag 8. sept. 2017 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
(Koncertintroduktion kl. 19.00)

Sæsonåbningskoncert

Dirigent:  Kees Bakels
Solist:  Marianna Shirinyan, piano

Rimskij-Korsakov:  Ouverture over tre russiske temaer
Rachmaninov:  Klaverkoncert nr. 2
Dvorák:  Karneval-ouverture
Dvorák:  Symfoni nr. 9

Koncerten støttes af: 
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Guro Kleven Hagen og Sjostakovitj
Torsdag 14. sept. 2017 kl. 20.00, Deutsches Haus, Flensborg
Fredag 15. sept. 2017 kl. 20.00, Harmonien, Haderslev
(Koncertintroduktion kl. 19.00)

Ved denne koncert byder orkestret vel-
kommen til en af orkestrets unge favo-
ritsolister, nemlig violinisten Guro Kle-
ven Hagen. I januar 2015 gæstede hun 
orkestret som solist i Sibelius’ violinkon-
cert og betog alle med sit violinspil og 
sin dybe musikalitet. Denne gang står 
der Sjostakovitj’ violinkoncert nr. 2 på 
programmet og vi glæder os! 

Ligeledes er der gensynsglæde ved 
dirigenten Martin André, som i 2014 di-
rigerede operaen Lucia di Lammermoor 
med Den Jyske Opera og alle 5 lands-

delsorkestre.  Operarepertoiret bliver 
også ved denne koncert præsenteret 
i form af Glinkas Ouverture til Ruslan 
og Ludmila, og det symfoniske hoved-
værk bliver Johannes Brahms’ 3. symfo-
ni. Brahms var allerede fyldt 50, da han 
komponerede den 3. symfoni, som på 
mange måder virker som et tilbageblik 
på livet som ung og fri - ikke mindst en 
musikalsk kommentar til hans motto 
”Frei aber froh” - hans lystige modsvar til 
vennen og violinisten Joseph Joachim’s 
motto ”Frei aber einsam”

Dirigent:  Martin André
Solist:  Guro Kleven Hagen, violin

Glinka:  Ouverture til ”Ruslan og Ludmila”
Sjostakovitj:  Violinkoncert nr. 2
Brahms:  Symfoni nr. 3
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Pro Musica
Søndag 1. okt. 2017 kl. 15.00
Søndag 5. nov. 2017 kl. 15.00
Søndag 3. dec. 2017 kl. 15.00
Søndag 28. jan. 2018 kl. 15.00
Søndag 11. marts 2018 kl. 15.00
Søndag 29. april 2018 kl. 15.00
GRATIS ADGANG

Alle koncerter finder sted i Koncertsalen Alsion, Sønderborg.
Pro Musica er koncerter, hvor musikerne fra orkestret har 

deres helt eget forum til kammermusik og solistiske optræ-
dener. Alle er velkomne og der er gratis adgang.
Se programmet på  www.promusica.dk  eller hold øje med 
dagspressen.

Populærkoncerter

Teaterforeningerne i Sønderborg og Aabenraa gentager for tredje gang 
det succesfulde samarbejde om at give publikum en unik koncertople-
velse med et mix af de bedste sange fra operaer, operetter og musicals.

Søren Launbjerg, Louise Fribo, Per Bach Nissen og Lisbeth Kjærulff syn-
ger akkompagneret af Sønderjyllands Symfoniorkester og dirigeret af 
Magnus Fryklund.
Billetsalg: 
www.sonderborgteaterforening.dk og billet@teateriaabenraa.dk

Onsdag 20. sept. 2017 kl. 19.30, 
Koncertsal Alsion, Sønderborg

Torsdag 21. sept. 2017 kl. 19.30, 
Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
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Anders Koppel 70 år
Torsdag 28. sept. 2017 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg

Anders Koppels 70 års fødselsdag i 
2017 markeres af Sønderjyllands Sym-
foniorkester med Anders Koppels søn 
Benjamin Koppel som solist i en urop-
førelse af en revideret udgave af Anders 
Koppels Koncert for saxofon og stry-
gere. Anders Koppel (født 1947) blev 
kendt for sin ikoniske orgellyd i Savage 
Rose, som var Danmarks første store in-
ternationale rockband, og som mange-
årigt medlem af verdensmusikorkeste-
ret Bazaar sammen med Peter Bastian 
og Flemming Quist Møller. Han er en 
overordentlig produktiv og brugt kom-
ponist, som stadig kan opleves live, nu 
bag tangenterne i fast ensemble med 
sønnen i Koppel & Søn, Dette vil vi få at 

høre ved denne koncert efter 
pausen, hvor Koppel & Søn 
går på scenen i triokonstel-
lation.

Aftenens koncert et af 
de arrangementer, som 
i efteråret 2017 markerer 
Alsion og Koncertsalen Al-
sions 10 års jubilæum, I for-
bindelse med denne koncert 
kommer salens akustiske 
kvaliteter og mangfoldi-
ge anvendelsesområder 
til fuldt udtryk såvel i den 
klassiske som den rytmiske 
genre.

Dirigent:  Casper Schreiber
Solister: Benjamin Koppel, saxofon samt Koppel & Søn Trio

Anders Koppel:  Svanesang for strygere
Koppel:  Koncert for saxofon og strygere, rev. udgave – uropførelse

Efter pausen:
Anders Koppel & Søn Trio

Anders Koppel

Benjamin Koppel

Koncerten støttes af:
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Kulturudvekslingen mellem Danmark og Japan forstærkes i 
2017 med en særlig kultursatsning, der involverer en række 
toneangivende kulturaktører i begge lande. Indsatsen er en 
betydelig del af fejringen af 150-året for oprettelsen af diplo-
matiske forbindelser mellem de to lande, som har H.K.H. Kron-
prinsen som dansk protektor. Indsatsen strækker sig fra januar 
2017 til december 2017 med aktiviteter og arrangementer i 
både Danmark og Japan. Den dansk-japanske kultursatsning 
er blevet til i et tæt samarbejde mellem Kulturministeriet og 
Den Danske ambassade i Tokyo samt det japanske udenrigs-
ministerium. De respektive kulturaktiviteter er initieret af Sta-
tens Kunstfond, danske kunst- og kulturinstitutioner og en-
keltstående kunstnere. 

Japanske Yuri Nitta har som dirigent og musiker altid haft 
en særlig interesse for nordiske komponisters tonesprog, her-
under særligt komponisterne Nielsen, Gade og Sibelius og er i 
Japan formand for Jean Sibelius selskabet. Som gæstedirigent 
har hun dirigeret en perlerække af de største japanske symfo-
niorkestre bl.a. Tokyo Symphony Orchestra, Tokyo Metropoli-
tan Orchestra og Sapporo Symphony Orchestra.

Sidste sæson præsenterede vi den russiske violinist og 1. 
prisvinder ved Joseph Joachim Konkurrencen i Hannover 
2015. I kraft af orkestrets samarbejde med Joseph Joachim 
Konkurrencen glæder det os i denne sæson at kunne præsen-
tere 2. prisvinderen fra samme konkurrence, japanske Shion 
Minami som solist i N.W. Gades violinkoncert.

Torsdag 5. okt. 2017 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Fredag 6. okt. 2017 kl. 20.00, Harmonien, Haderslev
(Koncertintroduktion kl. 19.00 før begge koncerter)

Japanske virtuoser og 
danske komponister.

Dirigent:  Yuri Nitta
Solist:  Shion Minami, violin

Kuhlau:  Ouverture til Elverhøj
N. W. Gade:  Violinkoncert
Carl Nielsen:  Symfoni nr. 6
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Luxury Jazz
Torsdag 12. okt. 2017 kl. 20.00, Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
Fredag 13. okt. 2017 kl. 20.00, Deutsches Haus, Flensburg

Siden deres samarbejdsdebut med ud-
givelsen ”Silver-tongued” har sangerin-
den Signe Juhl og pianist, orkesterleder 
og komponist Nikolaj Bentzon været 
vidt omkring med koncerter i ind- og 
udland, samt video-udgivelsen «Luxu-
ry Jazz” med Odense symfoniorkester. 
”Luxury Jazz” er netop, hvad vi vil få at 
høre live ved koncerterne i Aabenraa 
og Flensborg med Signe Juhl, Nikolaj 
Bentzon og Sønderjyllands Symfonior-
kester.

Signe Juhl er i dag en fuldbåren vo-
kalist med en - for vore hjemlige bred-
degrader - ganske særlig tyngde og 
spændvidde. Hun besidder det melo-
diske overskud, som konstant bringer 
hende i nye retninger. Sange, som man 
troede, at man kendte, får nyt liv i hen-
des versioner. Hun besidder med andre 
ord et ægte improviserende jazz-in-
stinkt.

Nikolaj Bentzons meritter omfatter 
bl.a. 19 udgivelser i eget navn samt le-
delse af DR’s Big Band foruden talrige 
ensembler og projekter. 

Koncerterne støttes af:

Dirigent/pianist:  Nikolaj Bentzon
Solist:  Signe Juhl, sang
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Den italienske
Torsdag 26. okt. 2017 kl. 20.00, 
Koncertsal Alsion, Sønderborg
(Koncertintroduktion kl. 19.00)

Dirigent:  Speranza Scappucci
Solister:  Vladimir Skliarevski, violin – Nikolai Skliarevski, cello

Schumann:  Manfred-ouverture
Saint-Saëns:  ”La Muse et le Poète” for violin, cello og orkester
Mendelssohn:  Ouverture til Ruy Blas
Mendelssohn:  Symfoni nr. 4 ”Den Italienske”

Orkestret dirigeres ved denne 
koncert af den talentfulde og 
succesombruste kvindelige ita-
lienske dirigent Speranza Scap-
pucci, og hvilket hovedværk 
passer bedre end Mendelssohns 
Symfoni nr. 4 med tilnavnet ”Den 
Italienske”. Den blev skrevet i 
1833 efter en dannelsesrejse til 
Rom, Venedig og Firenze, hvor 
Mendelssohn badede sig i kunst 
og fortidsminder, og sydens sol 
smittede af på en superenergisk 
førstesats. Mendelssohn fik også 
oplevet den folkelige side af itali-
enernes kultur. Sidste sats af sym-
fonien har samme rytme som en 

Saltarello, den hidsige italienske 
springdans, som havde gjort 
stort indtryk på Mendelssohn fra 
Berlin. Han kaldte symfoniens af-
slutning for ”det mest livlige styk-
ke, jeg nogensinde har skrevet.”

Ved denne koncert er orkestrets 
cellist Nikolai Skliarevski sammen 
med sin bror violinisten Vladimir 
Skliarevski solister i Saint-Säens’ 
værk ”La Muse et Le Poète”. 
Solisterne optræder her nærmest 
i en ligeværdig samtale med de 
to instrumenter og ikke som det 
ellers ofte ses, i en kappestrid om 
virtuositet.
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Jubilæumskoncert – Alsion 10 år   
Mandag 30. okt. 2017 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg

30. oktober 2007 var en stor aften. Da 
åbnede Dronning Margrete officielt hele 
Sønderjyllands musikhus, Koncertsalen 
Alsion. Det skal naturligvis fejres. Så på 
selveste tiårsdagen, 30. oktober 2017, 
inviterer vi til et overflødighedshorn af 
musikalske oplevelser, der på hver deres 
måde viser, hvad koncertsalen har budt 
på gennem det seneste årti.

Sønderjyllands Symfoniorkester spil-
ler klassisk musik – både på den klassi-
ske måde og som cross-over sammen 
med electronica-artisten, Christophe 
Charles. Danmarks folk-par, Harald Hau-
gaard Band & Helene Blum, spiller egne 
kompositioner og fortolkninger, mens 
landets grand old jazz-man, Niels Lan 
Doky, har Amanda Thomsen med på 

scenen. Aftenens højdepunkt bliver, 
når Tim Christensen spiller numre selv 
og sammen med Sønderjyllands Sym-
foniorkester. Sønderborgs revykonge, 
Leif Maibom, kæder som konferencier 
aftenens alsidige program sammen på 
smukkeste og vittigste vis.

Billetsalg via www.billetten.dk.

Samarbejde med Den Jyske Opera
Oktober/November 2017 Marts 2018

For spilledatoer og billetsalg: Se www.jyske-opera.dk14



Reformationskoncerter
Onsdag 15. nov. 2017 kl. 20.00, 
Haderslev Domkirke
Torsdag 16. nov. 2017 kl. 20.00, 
A. P. Møller Skolen, Slesvig

Dirigent:  Søren K. Hansen
Solist:  Andrius Gudaitis, violin

Schumann:  Manfred-ouverture 
 (kun i Slesvig)
Bruch:  In memoriam
Bach:  2. sats fra Musikalisches Opfer
Mendelssohn:  Symfoni nr. 5 
 ”Reformationssymfoni”

Orkestrets egen violinist Andrius 
Gudaitis er solist i Bruchs ”In memori-
am”, og Søren K. Hansen dirigerer Søn-
derjyllands Symfoniorkester ved den-
ne musikalske fejring af 500-året for at 
Martin Luther slog sine 95 teser op på 
porten til slotskirken i Wittenberg. 

Velvidende at året 1830 var 300-
året for den Augsburgske bekendel-
se af Luther og Melanchthon i 1530, 
havde Mendelssohn tænkt på at lave 
en komposition, som markerede 300-
året for den protestantiske reformati-

on - en idé han fik på en rejse til de 
britiske øer i 1829. Som troende pro-
testant, og ikke mindst en stor beun-
drer af Bachs musik (han havde netop 
ledet den første opførelse af Matthæ-
uspassionen siden Bach’s død), følte 
han sig draget af tanken om at skrive 
en symfoni, der symboliserede den 
protestantiske reformation – ikke et 
stort korværk som man typisk ville 
gøre dette, men i form af en symfoni 
med 4 satser uden ord eller tekster.
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Matthias Janz og Flensburger Bach-Chor
Schumann: Scenen aus Goethes ”Faust”

Dirigent:  Matthias Janz

Solister: 
Faust:  Christoph Pregardien, baryton
Mephisto:  Oliver Zwarg, bas
Gretchen:  Karola Sophia Schmid, sopran
 Dorothée Bienert, sopran
 Milena Juhl, alt
 Fiorella Hincapié, alt
 Hyung-Seok Lee, tenor
Kor:  Flensburger Bach-Chor

Fredag 24. nov. 2017 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Lørdag 25. nov. 2017 kl. 19.00, Deutsches Haus, Flensborg

Værket betragtes som højdepunktet 
for Robert Schumanns kompositori-
ske virke i forhold til det dramatiske 
repertoire. Det blev skrevet i årene 
1844-1853 og er for 7 sangere i solo-
partierne, blandet kor, drengekor, 
samt orkester. Schumann oplevede 
aldrig alle tre dele af værket opført 
ved samme koncert eller for den sags 
skyld udgivet sammen. I dag opføres 
værket oftest i sin helhed med alle tre 
dele samlet som et stort værk.

Dirigenten og korlederen Matthias 
Janz er et godt eksempel på de lang-

varige samarbejdsrelationer og det 
grænseoverskridende samarbejde, 
orkestret har traditioner for. I over 30 
år har dette samarbejde nu varet med 
Matthias Janz som - udover sit faste 
arbejde i St. Marien Kirche i Flensborg 
(fra 1975-2013) og som initiativtager 
og dirigent for Flensburger Bach-
Chor - hvert år har været den driven-
de kraft som dirigent og  korleder ved 
opførelser af de største orkestervær-
ker for kor og orkester i samarbejde 
med Sønderjyllands Symfoniorkester.
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Julegallakoncert
Torsdag 30. nov. 2017 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg

Dirigent:  Per-Otto Johansson
Solist:  Elsebeth Dreisig, sopran
 samt børn fra Sønderborg Balletakademi

Værker af bl.a.
Mozart, Bach, Tjajkovskij og Händel.

Julegalla med Sønderjyllands Symfo-
niorkester og børn fra Sønderborg Bal-
letakademi

Alle sejl er sat, når årets julegallakon-
cert løber af stabelen. For julen er mere 
end bare and, flæskesteg og risalaman-
de, den er også en fest, og ingen fest 
uden herlig musik.

Igen i år inviterer Sønderjyllands Sym-
foniorkester traditionen tro til vaskeæg-
te julegalla-koncert - denne gang med 
deltagelse af Sønderborg Balletakade-
mi, som bl.a. har forberedt et indslag til 
musikken fra Tjajkovskijs Nøddeknæk-
kersuite. Den danske sopran Elsebeth 
Dreisig synger julen ind på klassisk vis 
med orkestret under ledelse af dirigent 
Per-Otto Johansson.

Koncerten støttes af:

Elsebeth Dreisig Børn fra Sønderborg Balletakademi
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Børnejulekoncert     
Tirsdag 5. dec. 2017 kl. 18.30, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Onsdag 6. dec. 2017 kl. 18.30, Harmonien, Haderslev
Torsdag 7. dec. 2017 kl. 19.00, Wikinghalle, Handewitt

Dirigent:  Christian Øland
Konferencier/solist:  Kalle Mathiesen

Koncerter i samarbejde med 
Sønderjysk Sangcenter og lokale børnekor.

Sønderjyllands Symfoniorkesters årlige jule-
koncert for børn får dette år besøg af Kalle 
Mathiesen, manden der de seneste år er ble-
vet kendt for sit anderledes enmandsorkester 
med sækkevogns-trommesæt, boremaskine 
og sære spillestil. Han kommer oprindelig 
fra Rødding og improvisationer i Ramasjangs 
programmer vil især børn og barnlige sjæ-
le kunne huske ham for. Så det er et kendt 
og populært ansigt, børnene kommer til at 
møde ved de festlige og skægge julekoncer-
ter med Sønderjyllands Symfoniorkester.

Den unge danske dirigent Christian Øland 
står i spidsen for orkestret. Et nyt stort talent, 
som på rekordtid er kommet i gang med en 
lovende karriere.  

Desuden får orkestret traditionen tro hjælp 
af nissekor bestående af børn fra lokale kor i 
Sydslesvig, Syd- og Sønderjylland.

Billetpriser: Se side 42

Side 18: Serie 10 – Børnejul
 Kalle Mathiesen

Koncerterne støttes af:
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Bachs Juleoratorium
Torsdag 14. dec. 2017 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Fredag 15. dec. 2017 kl. 20.00, Kristkirken, Kolding
Lørdag 16. dec. 2017 kl. 16.00, Løgumkloster Kirke

Dirigent:  Morten Schuldt-Jensen
Solister: Lea Quortrup, sopran
 Johanne Højlund, alt
 Christian Damsgaard, tenor
 Kristian Krebs, bas
Kor:  Filharmonisk kor 
 (korleder Alice Granum)

J. S. Bach: Juleoratoriet, 1.-3. del

Bachs Juleoratorium er et af hans mest 
berømte og oftest opførte kirkelige vær-
ker. Juleoratoriet er skrevet som seks 
forskellige kantater til seks sammenhæn-
gende søndage i juletiden. Ved dette års 
koncerter opføres de tre første kantater 
af Juleoratoriet, nemlig de kantater, som 
fortæller historien om Jesu fødsel. For-
tællingen begynder altså med evangeli-
et, som vi kender fra juleaften, hvor Josef 
og den gravide Maria drager til Betlehem, 
og hvor hun om natten føder sit barn, og 
kalder ham Jesus. Bach skrev sit Juleora-
torium som en del af en storslået plan om 
at lave musik til alle teksterne i kirkeåret, 
ikke bare i et enkelt kirkeår, men igennem 
en årrække. Bach skrev mere end 300 
kantater, heraf eksisterer de 209 idag.

Side 18: Serie 10 – Børnejul

Morten Schuldt-Jensen

Lea Quortrup

Johanne Højlund

Christian Damsgaard Kristian Krebs
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Nytårskoncerter

Dirigent:  Ola Rudner

Solister: Gitta Maria Sjöberg, sopran
 Lars Møller, baryton

Lørdag 6. jan. 2018 kl. 15.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Mandag 8. jan. 2018 kl. 20.00, Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
Tirsdag 9. jan. 2018 kl. 20.00, Tønderhal 2, Tønder
Onsdag 10. jan. 2018 kl. 20.00, Kolding Teater

Til dette års nytårskoncert har vi engageret to 
af landets vidunderlige og etablerede opera-
sangere, sopranen Gitta Maria Sjöberg og bary-
tonen Lars Møller. Med disse to stemmer i front 
har vi plukket en buket af de skønneste arier 
og duetter fra operaens verden. Sønderjyllands 
Symfoniorkester dirigeret af Ola Rudner vil der-
udover bidrage med fejende wienervalse 
og festlige klassiske nytårstoner.

En nytårskoncert, hvor vi byder 
2018 velkommen med den 
skønneste nytårsmusik og 
sang. 

Ola Rudner

Lars Møller

Gitta Maria Sjöberg

Koncerterne støttes af:
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UNG
2017/18

Med Sønderjyllands Symfoniorkesters 
UNG-kort får alle studerende med gyl-
digt studiekort mulighed for at kom-
me billigt til koncert i Alsion i hele sæ-
son 2017/18.

Køb dit UNG-kort i orkestrets ad-
ministration på Alsion i Sønderborg 
– hverdage mellem kl. 9 og 14 mod 

forevisning af gyldigt studiekort. Så 
har du fri adgang til korpodiet ved alle 
orkestrets egne koncerter i Alsion* 

Du skal blot vise dit UNG-kort ved 
indgangen til koncerten. Gyldigt stu-
diekort skal vises på forlangende.

NB: Jyske Operas forestillinger er 
ikke omfattet af UNG-kortet.

*Til koncerterne 24/11-2017, 30/11-
2017, 5/12-2017, 14/12-2017 og 8/3-
2018 skal man afhente en gratis plads-
billet i orkestrets administration, da 
korpodiet er i brug til disse koncerter.

Ung-kort
18 koncerter i sæson 2017/18 for kun 250,00 kr.
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Bestillingskupon
Koncert/by: A B C

    Prisgruppe  

Koncert/by: A B C 

Sønderborg, 08.09.2017* 

Haderslev, 15.09.2017

Sønderborg, 28.09.2017*

Sønderborg, 05.10.2017*

Haderslev, 06.10.2017 

Aabenraa, 12.10.2017

Sønderborg, 26.10.2017* 

Haderslev, 15.11.2017    

Sønderborg, 24.11.2017*  

Sønderborg, 30.11.2017* 

Sønderborg, 14.12.2017* 

Kolding, 15.12.2017 

Løgumkloster, 16.12.2017 

Sønderborg, 06.01.2018  

Aabenraa, 08.01.2018 

Tønder, 09.01.2018 

Kolding, 10.01.2018 

Haderslev, 19.01.2018    

Aabenraa, 25.01.2018

Sønderborg, 01.02.2018*   

Toftlund, 08.02.2018    

Sønderborg, 21.02.2018*

Ribe, 23.02.2018

Christiansfeld, 24.02.2018     

Tønder, 07.03.2018     

Sønderborg, 08.03.2018*  

Aabenraa, 06.04.2018 

Sønderborg, 12.04.2018 

Christiansfeld, 13.04.2018 

Kolding, 19.04.2018 

Løgumkloster, 20.04.2018 

Sønderborg, 03.05.2018* 

Ribe, 17.05.2018 

Haderslev, 18.05.2018 

Sønderborg, 14.06.2018*   

Sønderborg, 23.06.2018 

 

    Prisgruppe  

Koncert/by: A B C 

    

    

    

  
  

    

  
  

  
  

     

  
  

    

    

  
	

 

    

    

    

  
	 	

   

    

	 	
  

 

    

     

    

    

    

  	 	

    

    

  	 	

    

  	   

    

    

    

 	 	 	

    

    

Antal koncerter i alt   
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Prisgrupper: 
Alsion: A, B, C Aabenraa: B, C
Kolding Teater: B Andre koncertsteder: C
Kristkirken Kolding: C

Sådan gør du, hvis du vil bruge bestillingskuponen:
1. Vælg dine koncerter (husk at skrive antal billetter i  

felterne – ikke blot et kryds)
2. Beregn prisen
3. Vælg betalingsmåden
Send kuponen til os – eller kom omkring orkestrets administra-
tion i Alsion for at aflevere den (man.-fre. Kl. 9-14).

2. Beregn prisen:
Overfør tallene fra kolonnerne til venstre hertil :

Antal billetter, prisgr. A  kr. 260,00  

Antal billetter, prisgr. B  kr. 195,00  

Antal billetter, prisgr. C  kr. 160,00 
 
Din samlede pris før rabat bliver:    

Flexrabat Køb med kupon
4-7 koncerter 10% rabat
Over 8 koncerter 15% rabat

Din rabat:
    
At betale
    

	
stk. Alsionpakke, prisgruppe A (Kr.  1.995,00)

 i alt

Koncerter markeret med en * er inkluderet i Alsionpakken.

3. Bestem betalingsmåde:  

 Jeg betaler (sæt kryds):  
 Med bankoverførsel 

 Reg. 8010, konto 1050849 

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

E-mail:

Telefon:

Sæt kryds her, hvis du vil modtage vores nyhedsbrev på mail  

NB: VI SENDER IKKE BEKRÆFTELSE TIL DIG, NÅR DU HAR BE-
STILT, BILLETTERNE SENDES NÅR BETALINGEN ER REGISTRERET.
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Filharmonisk kor 
Filharmonisk Kor er et koncertkor med 
45-50 korsangere. Korets væsentligste 
opgaver ligger i medvirken ved Sønder-
jyllands Symfoniorkesters opførelser af 
kor- og orkesterværker med fremtræ-
dende dirigenter fra ind- og udland. 
Tilknytningen til det professionelle or-
kester er ensbetydende med store krav 

til korets sangere - og store oplevelser. 
Koret har siden sin oprettelse i 2003 løst 
2-3 store opgaver årligt sammen med 
Sønderjyllands Symfoniorkester. Den 
nære tilknytning til orkestret betyder, 
at Filharmonisk Kor synger musik i sym-
foniske stilarter lige fra barok til nutidig 
musik. Blandt de mange værker, koret 

har medvirket i, kan bl.a. nævnes: Hän-
dels Messias, Bachs juleoratorium, Brah-
ms ”Ein Deutsches Requiem” og Rossinis 
Stabat Mater. Koret ledes af Alice Gra-
num, der er docent i korledelse på Syd-
dansk Musikkonservatorium i Odense.

Se mere om koret på
sdjsymfoni.dk/orkestret/filharmonisk-kor/
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Bernstein, Ravel og Nielsen
Torsdag 18. jan. 2018 kl. 20.00, Deutsches Haus, Flensborg
Fredag 19. jan. 2018 kl. 20.00, Harmonien, Haderslev
(Koncertintroduktion kl. 19.00)

Dirigent:  Henrik Schaefer
Solist:  Oleg Marshev, klaver

Bernstein:  Ouverture til West Side Story
Ravel:  Klaverkoncert i G-dur
Ravel:  Pavane pour une infante défunte
Nielsen:  Symfoni nr. 5

Koncertens solist pianisten Oleg Marshev 
og Sønderjyllands Symfoniorkesters sam-
arbejde strækker sig over næsten 20 år. I 
denne periode er samarbejdet bl.a. kom-
met til udtryk via en lang række koncerter 
for klaver og orkester, men også cd-ind-
spilninger af bl.a. komponisterne August 
Winding, Emil Hartmann, Sigfried Lang-
gaard og Rued Langgaard, samt Chopins 
og Prokofievs samlede værker for klaver 
og orkester.

Et samarbejde som denne gang resulte-
rer i en koncert, som nok er klassisk men 

med en umiskendelig snert af jazz; Ravels 
klaverkoncert i G-dur.  Ravel var meget 
begejstret for den nye amerikanske jazz-
musik, hvilket smittede af i mange af hans 
værker. Således også Klaverkoncerten i 
G-dur.

I spidsen for orkestret står dirigenten 
Henrik Schaefer - en særdeles erfaren og 
kompetent dirigent som bl.a. har dirigeret 
Tokyo Symphony, Helsingborg Symfonior-
kester, Sapporo Symphony og  Stuttgart 
Philharmonikerne.

Henrik Schaefer

Oleg Marshev

Koncerterne støttes af:

25



Franske fristelser
Torsdag 25. jan. 2018 kl. 20.00, 
Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
(Koncertintroduktion kl. 19.00)

Dirigent:  Ewa Strusinska
Solist:  Susanne Elmark, sopran

Debussy:  Forspil til en Fauns eftermiddag.
Canteloube:  Uddrag fra ”Chants d’Auvergne”
César Franck:  Symfoni i d-mol

Sønderjyllands Symfoniorkester 
med sopranen Susanne Elmark 
og dirigenten Ewa Strusinska in-
viterer alle til en tur i selskab med 
den franske musiks mestre. Publi-
kum tages på en rejse til Frankrig, 
hvor de præsenteres for kendte 
og elskede orkesterværker, star-
tende med Debussys ”Forspil til en 
Fauns eftermiddag” efterfulgt af 
et udvalg af Canteloubes ”Sange 
fra Auvergne” serveret af Susanne 
Elmark. Til slut spiller orkestret Cé-
sar Francks d-mol symfoni. En sand 
festaften fyldt med franske finur-
ligheder, elegance og charme.

Susanne Elmark Ewa Strusinska26



Centralt i denne koncert står slagtøjet 
både med Haydns Symfoni nr. 94 med 
tilnavnet ”Paukeslaget” og ikke mindst 
uropførelsen af Koncert for slagtøj og 
orkester skrevet til Sønderjyllands Sym-
foniorkester og tilegnet orkestrets slag-
tøjsspiller Henrik Termansen.

Komponisten Søren Monrad beskriver 
selv værket således: ”Jeg har forsøgt at 
komponere et udadvendt og letforståe-
ligt stykke musik spændende fra strengt 
rytmiske strukturer over blide meditative 
klangfulde forløb til kraftfulde udladnin-
ger i spektakulære instrumentopsætnin-
ger. Værket bærer præg af mit omfattende 
kendskab til slagtøjsinstrumentariets og 
orkestrets mangfoldige klangmuligheder, 
samt min livslange baggrund i den klassi-
ske musik og min vedvarende kærlighed 
til jazz og fusionsrock”.

Slagtøj i centrum
Torsdag 1. febr. 2018 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Fredag 2. febr. 2018 kl. 20.00, Deutsches Haus, Flensburg

Dirigent:  Søren K. Hansen
Solist:  Henrik Termansen, slagtøj

Haydn:  Symfoni nr. 94 – Paukeslaget
Søren Monrad:  Koncert for slagtøj og orkester - uropførelse
Beethoven:  Symfoni nr. 3

Henrik Termansen
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Samarbejdskoncerter med SMUK
(Slesvigske Musikkorps)  
Torsdag 8. febr. 2018 kl. 20.00, Kulturhuset i Toftlund
Fredag 9. febr. 2018 kl. 20.00, A. P. Møller-Skolen, Slesvig

Dirigent:  Michelle Rakers
Solister:  Elias Heigold, trompet og Lea Nielsen, basun

Musik af bl.a. Carl Nielsen, Prokofiev og Sjostakovitj.

Ved disse to koncerter giver Sønder-
jyllands Symfoniorkesters blæsere 
samarbejdskoncert med Slesvigske 
Musikkorps - SMUK - dirigeret af den 
amerikanske dirigent Michelle Rakers.  
Michelle Rakers er til dagligt dirigent i 

United States Marine Band, som SMUK 
tidligere har besøgt i forbindelse med en 
USA-tur. Michelle Rakers har efterfølgen-
de flere gange dirigeret SMUK og hver 
gang med stor succes. Vi glæder os så-
ledes til at præsentere resultatet af vores 

samarbejde og ikke mindst præsentere 
vore to solister – en fra hver af de to orke-
stre: Lea Nielsen fra SMUK og Elias Heig-
old fra Sønderjyllands Symfoniorkester 
i et festligt program med musik af bl.a.: 
Carl Nielsen, Prokofiev og Sjostakovitj.

Michelle Rakers
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Vivaldis De fire årstider
Onsdag 21. febr. 2018 kl. 20.00, 
Koncertsal Alsion, Sønderborg

Torsdag 22. febr. 2018 kl. 20.00, Slesvig Domkirke
Fredag 23. febr. 2018 kl. 20.00, Ribe Domkirke

Lørdag 24. febr. 2018 kl. 16.00, 
Brødremenighedens Kirke, Christiansfeld

Mange har Vivaldis ”De fire årstider” stående der-
hjemme på hylden. Og det er der god grund til. Det 
er noget af den mest populære klassiske musik over-
hovedet. ”De fire årstider” er nemlig fuld af melodier 
og af billeder, der gengiver noget, alle mennesker 
kender: Naturen.

Vivaldi skrev ”De fire årstider” i 1723, men det var 
først i 1900-tallet, at man begyndte at interessere sig 
for komponisten og hans værker. Siden er værket 
indspillet mere end 300 gange, og der findes for-
mentlig ikke det symfoniske orkester med respekt 
for sig selv, som ikke har haft den på repertoiret.

Ved disse koncerter opføres værket i sin helhed 
med orkestrets egen violinist Alexandru Radu i rol-
len som både solist og dirigent.

Dirigent og solist:  Alexandru Radu, violin

Corelli:  Concerto grosso, op. 6, nr. 3 (kun i Alsion)
Bach:  Violinkoncert i a-mol
Vivaldi:  De fire årstider

Koncerterne støttes af:

29



Samarbejde med MGK – Syd
Onsdag 28. febr. 2018 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg 
(Gratis adgang)

Dirigent:  David Riddell

Sønderjyllands Symfoniorkester 
indgår som en del af landsdelens 
talentudvikling. I den forbindel-
se samarbejder Sønderjyllands 
Symfoniorkester hvert år med 
MGK-Syds klassiske elever om en 
workshop og et praktikforløb i 
koncertsalen Alsion indeholdende 
undervisning med orkestrets mu-

sikere som mentorer, orkesterprø-
ver, og sammenspil i små og store 
grupper. 

Forløbet sluttes af ved at 
MGK-eleverne deltager i en kon-
cert sammen med orkestrets faste 
musikere, hvilket altid er garant for 
en medrivende og festlig afslut-
ningskoncert.
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Tirsdag 6. marts 2018 kl. 20.00, Idrætshallen, Flensborg
Onsdag 7. marts 2018 kl. 20.00, Tønderhal 2, Tønder
Torsdag 8. marts 2018 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg

CHESS

Dirigent:  David Riddell
Solister: Julie Steincke
 Hans Dueholm
 Christoffer Brodersen
 Ditte Meisler
 Kenny Lübcke
 Mark Dixon
 Maria Corydon
Kor: Syd- og sønderjyske gymnasiekor   
 samt gymnasiekor fra Sydslesvig

Koncertopførelse af musicalen CHESS 
skrevet af Benny Andersson og Björn 
Ulvaeus

Sammen med de syd- og sønderjy-
ske gymnasiekor samt gymnasiekor 
fra Sydslesvig opfører Sønderjyllands 
Symfoniorkester under ledelse af Da-

vid Riddell en koncertopførelse af mu-
sicalen “CHESS”.

Vi glæder os til at byde publikum 
velkommen, og til at skulle forløse de 
store musikalske arrangementer som 
Benny Andersson og Björn Ulvaeus har 
prydet “CHESS” med i denne nordiske 

musical-klassiker, ikke mindst de mu-
sikalske underliggende fortællinger, 
som udspiller sig under det egentlige 
skakspil i forestillingen; Den Kolde 
Krig, politisk manipulation, trekants-
drama og meget mere….
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Beethovens 4. klaverkoncert
Fredag 6. april 2018 kl. 20.00, Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
(Koncertintroduktion kl. 19.00)

Dirigent:  Darrell Ang
Solist:  Michael Roll, klaver

Mozart:  Ouverture til Cosi fan tutte
Beethoven:  Klaverkoncert nr. 4
Schumann:  Symfoni nr. 3

Programmet åbner med Mozarts 
ouverture til operaen ”Cosi fan tutte” 
efterfulgt af Beethovens klaverkon-
cert nr. 4 - en koncert hvor Beethoven 
igen eksperimenterer med den ved-
tagne koncertform: Den traditionelle 
orkesterindledning, hvor temaerne 
præsenteres, er her afløst af solokla-
veret, som diskret præsenterer hoved-
temaet, hvorefter orkestret tager over 
og videreudvikler den tematiske idé. I 
denne sats tilstræber Beethoven lige-
værdighed mellem solist og orkester, 
mens han i den særprægede 2. sats 

viser konfrontationen: en subtil dialog 
mellem skarpt formulerede strygere 
og et indadskuende soloklaver. Stry-
gerne ”formildes” efterhånden og sat-
sen munder ud i en slags ”forsoning” 
inden solist og orkester forenet slår 
sig løs i et fjedrende, marchlignende 
finaletema.

Koncerten afsluttes med Schu-
manns 3. symfoni ”Den Rhinske”. En 
symfonisk sejlads sammen med Ro-
bert Schumann, der beskriver hans 
oplevelser af det frodige landskab ved 
Rhinen.

Koncerten støttes af:

Michael Roll

Darrell Ang
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Grieg og Mozart
Torsdag 12. april 2018 kl. 19.00, 
Sct. Marie Kirke, Sønderborg

Fredag 13. april 2018 kl. 19.00, 
Tyrstrup Kirke, Christiansfeld

Dirigent:  Kornilios Michailidis

Sibelius:  Andante festivo
Grieg:  Holberg-suite
Mozart:  Divertimento KV 137
Haydn:  Symfoni nr. 85

Ved disse to kirkekoncerter glæder det 
os at kunne præsentere den unge ta-
lentfulde dirigent Kornilios Michailidis 
fra Grækenland, som nu er bosiddende 
i Finland, hvor han også har studeret di-
rektion. Orkestret stiftede bekendtskab 
med den unge dirigent i forbindelse 
med sidste sæsons Nordic Masterclass 
for unge dirigenter, og dette møde re-
sulterede i tilbuddet om at komme igen 
og dirigere orkestret ved to koncerter. 
Vi glæder os til at høre den talentfulde 
græker i et program bestående af her-
lige livfulde værker af Haydn, Mozart, 
Grieg og Sibelius.
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Rossinis Stabat mater
Torsdag 19. april 2018 kl. 20.00, Kristkirken, Kolding
Fredag 20. april 2018 kl. 20.00, Løgumkloster Kirke

Dirigent:  Whitney Reader
Solister: Carina Tybjerg Madsen, sopran
 Francine Vis, alt
 Christian Damsgaard, tenor
 Teit Kanstrup, bas

Kor:  Filharmonisk kor (korleder Alice Granum)

Luciano Berio:  Variations for chamber orchestra
Rossini:  Stabat mater

Et farverigt og kontrastfyldt korværk, 
men også en meget smuk fortolkning af 
den sorgfyldte tekst. Værket er for blan-
det kor og fire solister.

På toppen af sin berømmelse holdt 
Rossini op med at komponere operaer, 
hvilket til dato er en af musikhistoriens 
gåder, var det overanstrengelse, sygdom 
og depressioner, eller noget helt tredje?

Rossini tilbragte den sidste del af sit 
liv i Paris, hvor han med fornyet livsmod 
komponerede en række charmerende 
solosange og klaverstykker, der sammen 
med Stabat Mater (1832-41), samt Petite 
messe solennelle (1863-67) er den ene-
ste musik fra anden halvdel af hans liv.

Koncerterne støttes af:

Christian Damsgaard

Francine Vis

Carina Tybjerg 
Madsen

Teit Kanstrup

Whitney Reader
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På programmet til denne koncert står Hindemiths ouverture 
til balletten Amor og Psyche og derefter en af de mest popu-
lære violinkoncerter, nemlig Tjajkovskijs violinkoncert i D-dur. 
Komponisten Peter Tjajkovskij blev født den 7. maj 1840 og 
fylder således 178 år i år (4 dage efter denne koncert). Koncer-
tens solist er den unge russer Sergey Dogadin –  en virtuos og 
dybt musikalsk violinist, som trods sin unge alder allerede har 
høstet adskillige internationale priser ved violinkonkurrencer. 
De frodige og milde landskaber i Dvoráks hjemstavn Bøhmen 
skildres efter pausen på smukkeste vis i hans 8. symfoni, som 
runder programmet af.

Tjajkovskij og Dvorák
Torsdag 3. maj 2018 kl. 20.00, 
Koncertsal Alsion, Sønderborg
(Koncertintroduktion kl. 19.00)

Dirigent:  Günther Albers
Solist:  Sergey Dogadin, violin

Hindemith:  Amor & Psyche – balletouverture
Tjajkovskij:  Violinkoncert
Dvorák:  Symfoni nr. 8

Koncerten støttes af:
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Mozarts Krönungsmesse
Torsdag 17. maj 2018 kl. 20.00, Ribe Domkirke
Fredag 18. maj 2018 kl. 20.00, Haderslev Domkirke

Dirigent:  Jesper Nordin
Solister:  Charlotte Withen, sopran
 Simone Rønn, alt
 Mathias Monrad Møller, tenor
 Kristian Krebs, basbaryton
Kor:  Haderslev Drengekor 
 (korleder Henrik Skærbæk Jespersen)

Mozart:  Ave verum 
Haydn:  Symfoni nr. 104
Mozart:  Krönungsmesse KV 317

Haderslev Domkirkes drengekor opfører Kro-
ningsmessen i samarbejde med Sønderjyllands 
Symfoniorkester og fire unge solister under le-
delse af dirigenten Jesper Nordin

Messen, der er komponeret i 1779, fik sit til-
navn ”Kroningsmessen” ved det kejserlige hof i 
Wien, fordi den hurtigt blev den foretrukne mu-
sik ved kroningshøjtideligheder i begyndelsen af 
det 19. århundrede. 

Haydns Symfoni nr. 104 med tilnavnet ”Lon-
don Symfonien” dirigerede Jesper Nordin ved 
sin debutkoncert fra dirigentstudiet, og han har 
udtrykt stor begejstring over således igen at få 
lejlighed til at dirigere denne herlige symfoni.

Jesper Nordin

Haderslev Drengekor
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Magiske Mozart
Familiekoncerter 

Torsdag 24. maj 2018 kl. 19.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Fredag 25. maj 2018 kl. 19.00, Idrætshallen, Flensborg

Dirigent:  Magnus Larsson
Konferencier:  Thomas Storm

Ved dette års familiekoncerter er te-
maet ”Magiske Mozart”. Musikken og 
udtrykket er blevet bearbejdet af Søn-
derjyllands Symfoniorkester i samarbej-
de med operasanger og projektmager, 
samt konferencier Thomas Storm. Her 
præsenteres den magiske kraft i Mo-
zarts musik og operaer på en sjov og 
nærværende måde i en anderledes kon-
certform rettet mod børn og voksne på 
én og samme tid.

Billetpriser i Sønderborg:
Voksne :  Kr.  100,00
Børn:  Kr.     50,00
Familiepakke 2 voksne, 2 børn: 
 Kr.  250,00

Koncerterne støttes af:

Thomas StormMagnus Larsson
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Bruckners Symfoni nr. 9
Samarbejdskoncerter med 
Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester

Onsdag 13. juni 2018 kl. 19.00, Deutsches Haus, Flensborg
Torsdag 14. juni 2018 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
(Koncertintroduktion kl. 19.00)

Dirigent:  Peter Sommerer

Ligeti:  Atmosphères 
Bruckner:  Symfoni nr. 9

Sønderjyllands Symfoniorkester er til 
daglig et ”mindre” symfoniorkester. 
Dette medfører, at man i forhold til de 
helt store symfoniske værker af kom-
ponister som bl.a. Bruckner, Mahler og 
Strauss allerede tilbage i 1965 rettede 
henvendelse til Schleswig-Holstein- 
isches Sinfonieorchester i Flensborg 
vedrørende muligheden for et kunst-
nerisk samarbejde, således at man 
også kunne løfte disse store symfoni-
ske opgaver. Dette samarbejde har nu 
i 53 år fungeret som et årligt tilbage-
vendende samarbejdsprojekt, hvor 
orkestrene denne gang præsenterer 
Bruckners symfoni nr. 9 i d-mol samt 
den ungarske komponist Ligetis At-
mosphères.

Peter Sommerer38



Skt. Hans-koncert

Skt. Hans-koncertens klaversolist Tanja Zapolski op-
trådte som 8-årig som solist med orkester i Haydns kla-
verkoncert. Og der gik ikke lang tid, før det stod klart, 
at her var der tale om et særligt talent. Som 15-årig 
kom Tanja ind på Det Kgl. Danske Musikkonservatori-
um, og i årene der fulgte, har hun spillet utallige klassi-
ske koncerter i Danmark og i udlandet både som solist 
og kammermusiker. Udover at være en af de dygtigste 
klassiske pianister fra Danmark, har hun også gjort sig 
bemærket ved sin alsidige åbenhed og nysgerrighed 
overfor nye måder at skabe oplevelser indenfor den 
klassiske musik med en legende og eksperimenteren-
de tilgang.

Dirigenten Tung-Chieh Chuang fra Taiwan mødte 
orkestret første gang umiddelbart efter han havde  
vundet Malko Dirigent Konkurrencen i 2015. Mødet 
var så positivt, at orkestret straks inviterede den unge 
dirigent til et gensyn, og nu er han her i et festligt Skt. 
Hans-program bestående af nordiske og slaviske to-
ner.

Lørdag 23. juni 2018 kl. 19.30, Koncertsal Alsion, Sønderborg

Dirigent: Tung-Chieh Chuang
Solist: Tanja Zapolski, klaver

Carl Nielsen: Hanedans fra Maskarade
Grieg: Klaverkoncert 
Grieg: Symfoniske danse
Dvorák:  Slavisk dans, op. 72 nr. 2
Alfvén:  Vallflickans dans

Tung-Chieh Chuang 

Tanja Zapolski

Peter Sommerer

Koncerten støttes af:
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Sønderjyllands Symfoniorkesters Venner

Den 16. april 2016 havde Venneforenin-
gen eksisteret i 25 år. 

Har du lyst til at bakke op om Symfo-
niorkestret - og møde andre med sam-
me interesse? Så er Sønderjyllands Sym-
foniorkesters Venner helt sikkert noget 
for dig.

Venneforeningen er en selvstændig 
forening, der har til formål at støtte sym-
foniorkestret.

Foreningens knap 700 medlemmer er 
en vigtig del af orkestrets bagland og 
uvurderlige støtter og ambassadører.

I 2017/18 yder Venneforeningen 
blandt andet økonomisk støtte til an-
sættelse af dirigenter, udgiver 2 med-
lemsblade, afholder koncertoptakter og 
arrangerer udflugter til andre koncert-
huse, og medlemmerne får adgang til 
udvalgte generalprøver.

Medlemsskabet koster kr. 150,- om 
året. Du kan kontakte formanden Eva 
Bøtker på mail: boetker@teliamail.dk - 
eller melde dig ind via orkestrets hjem-
meside: www.sdjsymfoni.dk.

Se mere om Venneforeningen på:
http://sdjsymfoni.dk/orkestret/venne-
foreningen/

Nordic Masterclass for Dirigenter 
med Jorma Panula, Maria Badstue og Sønderjyllands Symfoniorkester

40

Skandinaviens eneste internationale di-
rigentmasterclass finder for femte gang 
sted i Alsion, som også lagde koncertsal 
til i 2012, 2013, 2014 og 2017, hvor ma-
sterclassen blev afholdt med stor suc-
ces. Gennem årene har mere end 300 
unge dirigenter fra hele verden ansøgt 
om at blive blandt de 9 deltagere i de 
årlige Nordic Masterclasses.

Nordic Masterclass blev grundlagt i 
2012 på initiativ af dirigent Maria Bad-
stue, som er kunstnerisk leder og assi-
sterende underviser for Jorma Panu-
la. Som studerende deltog hun selv i 
mange masterclasses for dirigenter og 
ved derfor, hvor vigtigt det er for unge 
dirigenter at få mulighed for at ”øve sig 
på sit instrument”. Sønderjyllands Sym-

foniorkester er Nordic Masterclass’ faste 
samarbejdspartner: ”Vi glæder os over 
samarbejdet, og til at vi igen i denne 
sæson gør Nordic Masterclass til en in-
spirerende og lærerig oplevelse for alle 
involverede”, udtaler Musikchef Nikolaj 
Andersen.

Tirsdag 8. maj 2018 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg – GRATIS ADGANG
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Løssalg:
Du kan købe billet til de enkelte koncerter via Billetten.dk 
(tlf. 70 20 20 96). Billettens salgssteder ses på hjemmesiden 
www.billetten.dk. Billetter med flexrabat og Alsionpakken kø-
bes direkte hos orkestrets administration eller på 
www.sdjsymfoni.dk. 

Billetpriser:
A-pris: Kr. 260,00; B-pris: Kr. 195,00; C-pris: Kr. 160,00. 
Børn og unge under 25 år samt studerende med studiekort: 
Kr. 50,00 (se også side 21 vedr. UNG-kort i Alsion). 

Gruppepris:
Hvis I er mere end 25 personer, der skal til koncert sammen, 
får I 30% rabat på billetprisen. Det gælder kun de koncerter, 
der kan købes i abonnement, og det gælder ikke for nytårs-
koncerterne. Gruppebilletter skal bestilles senest 3 uger før 
koncerten.

Familiepris: 
Til vore børnejulekoncerter samt familiekoncert koster billet-
terne kr. 100,00 for voksne og kr. 50,00 for børn. En familiebil-
let gældende for 2 voksne og 2 børn koster kr. 250,00.

Flexrabat:
 Køb med bestillingskupon Køb på nettet
4-7 koncerter 10% rabat 20% rabat
8 koncerter 15% rabat 30% rabat

Gavekort:
Vi udsteder gerne gavekort, og du bestemmer selv beløbet. 
Gavekort skal bestilles og indløses i orkestrets administration i 
Alsion, Sønderborg. Ring til os på 79 30 11 50 og hør nærmere.

Billetter til koncerter syd for grænsen:
Billetter til orkestrets koncerter i Sydslesvig sælges via Dansk 
Generalsekretariat på hjemmesiden ssf-billetten.de og på 
tlf. +49 461 14408 125, hhv. via e-mail: billetten@syfo.de. For 
koncerter med Matthias Janz og Flensburger Bach-Chor d. 24. 
nov. 2017, se www.flensburger-bach-chor.de. Til samarbejds-
koncerten med Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester 
13. juni 2018, se www.sh-landestheater.de

Billetter og priser
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Vi glæder os til at se jer

Sønderjyllands Symfoniorkester
Alsion 2, 
6400 Sønderborg, 
Tlf. 79 30 11 50 (mell. kl. 9 og 14) 
info@sdjsymfoni.dk, 
www.sdjsymfoni.dk 

Sæsonplan 2017/18 er udgivet af
Sønderjyllands Symfoniorkester
Redaktion og tekst: Nikolaj Andersen
RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.
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F o r f r i s k e n d e  o u v e r t u r e


