Sæson 2019/2020

Velkommen til sæson 2019/2020 og vores nye
chefdirigent Johannes Wildner

Willkommen zur Saison 2019/2020 mit unserem
neuen Chefdirigenten Johannes Wildner

Sønderjyllands Symfoniorkester byder i sæsonen 2019/2020 velkommen
til Johannes Wildner som ny chefdirigent. Dette er muliggjort i kraft af en
eksklusiv 3-årig sponsoraftale indgået med virksomheden Larsen Strings,
som ledes af direktør og fhv. violinist i Sønderjyllands Symfoniorkester
Laurits Th. Larsen. Det hele startede med en enkelt cellostreng, og i dag
producerer Larsen Strings fra domicilet på Elholm i Sønderborg en bred
vifte af strengesæt af høj kvalitet til både violin, bratsch og cello.

Die Süddänische Philharmonie begrüßt Johannes Wildner als neuen
Chefdirigenten in der Saison 2019/2020. Ermöglicht wurde dies durch
eine exklusive 3-jährige Sponsoringvereinbarung zwischen der Süddänischen Philharmonie und der Firma LARSEN STRINGS, die vom ehemaligen Violinisten dieses Orchesters, Laurits Th. Larsen, geführt wird.
Angefangen hatte alles mit einer einzigen Cellosaite. Heute produziert
das Unternehmen von seinem Domizil am Elholm in Sonderburg eine
breite Palette hochwertiger Saiten für Violine, Bratsche und Violoncello.

Den østrigske mesterdirigent og Sønderjyllands Symfoniorkester har
samarbejdet gennem mere end 30 år og i kraft af hans personlighed, musikerskab, engagement og professionalisme opstår der hver gang noget
helt enestående i mødet med orkestret.
Chefdirigenten for et orkester er af afgørende betydning i kraft af den
kunstneriske linje han lægger, og det har været vigtigt for os at finde en dirigent, der ikke bare kunne løfte arven efter Shao-Chia Lü, men også kunne videreføre og videreudvikle det arbejde, som allerede er påbegyndt.
Det har vi fundet i Johannes Wildner. Samarbejdet i denne sæson og de
følgende sæsoner vil være af stor betydning samt en naturlig fortsættelse
af en allerede positiv kunstnerisk og musikalsk udvikling i Sønderjyllands
Symfoniorkester.
Vi glæder os således til i den kommende sæson 2019/2020 at byde alle
velkommen til et væld af koncerter i en koncertsal tæt på dig.
Nikolaj Andersen, Musikchef
Sønderjyllands Symfoniorkester
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Die Zusammenarbeit zwischen dem österreichischen Meisterdirigenten Johannes Wildner und der Süddänischen Philharmonie erstreckt
sich über mehr als 30 Jahren.
Jedes Mal, wenn Wildner und das Orchester zusammentreffen, entsteht aufgrund seiner Persönlichkeit, seines musikalischen Könnens, seines Engagements und seiner Professionalität etwas Einzigartiges.
Ein Chefdirigent gibt die inhaltliche und künstlerische Linie des Orchesters vor. Deshalb war es uns wichtig, eine sorgfältig und gründlich
bedachte Wahl zu treffen für jemanden, der nicht nur das Erbe von
Shao-Chia Lü antreten, sondern auch die begonnene Arbeit fortsetzen
und weiterentwickeln kann. Wir haben genau das in Johannes Wildner
gefunden. Die Zusammenarbeit in dieser und den folgenden Spielzeiten wird von großer Bedeutung sein und die positive künstlerische
sowie musikalische Entwicklung der Süddänischen Philharmonie fortsetzen.
Wir freuen uns darauf, Sie in der kommenden Saison 2019/2020 zu
einer Vielzahl von Konzerten in einem für Sie nahe gelegenen Konzertsaal zu begrüßen.
Nikolaj Andersen,
Intendant der Süddänischen Philharmonie

Hovedsponsorer for Sønderjyllands Symfoniorkester er:

Desuden er orkestret støttet af Sønderborg Kommune, Kolding Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune, Haderslev
Kommune, Sydslesvigsk Forening, ECCO, Augustinusfonden, Sønderjyllands Symfoniorkesters Venner, Broager Sparekasse,
Frisørhuset Iris og Bryggeriet Fuglsang.

Bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester:
Bestyrelsesformand Bjarne Rasmussen
For Erhvervslivet: John Lohff og Christina Clausen
For Sønderborg Kommune: Frode Sørensen
For Region Syddanmark: Kurt Jensen
For kommunerne i den Jyske del af Region Syddanmark:
Merete Due Paarup

For Sydslesvigsk Forening: Tine Bruun Jørgensen
For institutionens ansatte:
Liana Sindvald og Jeppe Solløs Rasmussen
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Orkestret
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
Ieva-Marija Eidukonyte
Bratsch
Anne Augustinsson
Anthony van Buren
Johan Korsfeldt
Ilka Kirbschus-Lohse
Jan Åkerlind
Katrin Rimer
Indre Zelenyte
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Cello
Anna Kristina Hindø
Nikolai Skliarevski
Henrik Steensgaard
Susanne Hoffmann
Hüseyin Gündoğdu
Martin Pratissoli
Kontrabas
Peder Linneberg
Kristjan Orri Sigurleifsson
Per Knudsen
Jesper Hindø
Fløjte
Thomas Jensen
Bettina Zielke Jørgensen
Jorunn Solløs
Obo
Simona Sindrestean
Vakant
Tove Steensgaard
Klarinet
Nicolai Eghorst
Troels Torstein
Fagot
Catarina Zeh
Jesper Kaae Rasmussen

Horn
Niculai Apostol
Lars Kristiansen
Jeppe Solløs Rasmussen
Martin Gottschalck
Trompet
Elias Heigold
Per Nielsen
Michael Mathiasen
Basun
Philip Brown
Vakant
Søren Rønsbo
Pauke
Henrik Cornelius Hansen

HKH Prins Joachim er protektor for
Sønderjyllands Symfoniorkester.

Slagtøj
Henrik Termansen

Bag scenen
Musikchef: Nikolaj Andersen

na@sdjsymfoni.dk

Producent/personaleadm.: NN
Økonomi/regnskab: Gitte Westphalen

gw@sdjsymfoni.dk

Kommunikationsmedarbejder: Louise Milling

lm@sdjsymfoni.dk

Nodearkivar: Liana Sindvald

ls@sdjsymfoni.dk

Regissører:
Jan Odefey
Henrik Skelgaard

jo@sdjsymfoni.dk
hs@sdjsymfoni.dk

Sommerkoncert med de skønneste toner

Populære klassiske værker og hits fra opera, operette og musicals

SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER
Dirigent: Casper Schreiber

OPERA PÅ GRÆNSEN
Stine Elbæk, sopran
Frederikke Kampmann, sopran
Anders Christensen, tenor
Morten Frank Larsen, baryton

Søndag 11. aug. 2019 kl. 15.00 i Tinglev

Arrangør og billetsalg: www.tinglevforum.dk
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Pro Musica
Søndag 29. sept. 2019 kl. 15.00
Søndag 3. nov. 2019 kl. 15.00
Søndag 8. dec. 2019 kl. 15.00
Søndag 2. feb. 2020 kl. 15.00
Søndag 29. marts 2020 kl. 15.00
Søndag 3. maj 2020 kl. 15.00
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Alle koncerter finder sted i Koncertsal
Alsion, Sønderborg.
Pro Musica er koncerter, hvor musikere fra orkestret har deres helt eget forum
til kammermusik og solistiske optrædener. Alle er velkomne og der er gratis
adgang.
Se programmet på www.promusica.
dk, facebook eller hold øje med dagspressen.

RHINGULDET
Søndag 25. aug. 2019 kl. 15.00 (Premiere), Musikhuset Esbjerg
Onsdag 28. aug. 2019 kl. 19.00, Musikhuset Esbjerg
Lørdag 31. aug. 2019 kl. 15.00, Musikhuset Esbjerg
Dirigent: Lars Ole Mathiasen

Stjerner og anmelder-roser regnede ned
over Den Ny Opera og Sønderjyllands
Symfoniorkester, da vi i august 2017
med VALKYRIEN indledte vores nye
samlede produktion af Richard Wagners gigantiske 4-delte opera-cyklus,
Nibelungens Ring. Ikke mindst orkestret blev fremhævet for sit fremragende spil og for den magisk fortættede
Wagner-klang, som steg op af den til
lejligheden ombyggede orkestergrav i
Musikhuset Esbjerg.
Nu et det blevet tid til at smede næste
led i ESBJERG-RINGEN - RHINGULDET.
RHINGULDET er forhistorien til Ringen. Dværgen Alberich røver en klump
magisk guld fra bunden af Rhinen. Af
guldet skaber han en ring - en ring der
giver sin ejermand uindskrænket magt
- og dermed sætter han hele dén fatale historie på skinner, som tre operaer
senere skal ende med gudernes ligbål i
Ragnarok.

Igen i år står der et fornemt dansk/
nordisk sangerhold på scenen. Kasper
Wilton iscenesætter i Marie í Dalis scenografi og Michael Breiners lysdesign.
Den Ny Operas chef, Lars Ole Mathiasen
dirigerer orkestret, der til lejligheden er
udvidet til hele 91 musikere.

Med ESBJERG-RINGEN har det syd- og
sønderjyske publikum i disse år en enestående mulighed for at opleve Wagners gigantiske mesterværk foldet ud i
fuld skala. Gå ikke glip af den!

Se mere og køb billetter på www.dennyopera.dk
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Rued Langgaard Festival 2019

Natur – Grieg og Langgaard

Fredag 6. sept. 2019 kl. 20.00, Ribe Domkirke

Edvard Grieg:

To elegiske melodier

Rued Langgaard: Hav og Sol for mezzosopran,
kor og orkester. Uropførelse.
Henrik Ibsen:

Fruen fra Havet. Monolog

Rued Langgaard: Drømmen for sopran (Idéa),
tenor (Drømmeren), kor og orkester.
Edvard Grieg:

Klokkeklang for orkester

Rued Langgaard: Sfærernes Musik for soli, kor,
orkester og fjernorkester
i versionen Rumrejsen til Sfærernes Musik.
Udarbejdet af Bo Gunge.

Sinfonia interna (indre symfoni) er titlen
på et storværk Rued Langgaard skrev i
sin ungdom og med tekster af de norske digtere Vilhelm Kragh og Ewald
Sundberg. I prologen Hav og Sol udmaler Langgaard i musikken en skinnende
hvid svane i lyset over havoverfladen,
og i det musikalske billede Drømmen
møder vi en mand og en kvinde, der
som fugle flyver ud i rummet.
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Medvirkende:
Dénise Beck (sopran)
Andrea Pellegrini (mezzosopran)
David Danholt (tenor)
Meike Bahnsen (recitation)
Vor Frelsers Kirkes Kor
Sønderjyllands Symfoniorkester
Studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium
(fjernorkester i Sfærernes Musik)
Dirigent:
Korindstudering:
Lysdesign:
Koncept:

Langgaard drømte om at opføre Sinfonia interna sammen med den visionære stjernemusik Sfærernes Musik. Dette
realiseres for første gang ved årets Rued
Langgaard Festival. Her spilles Sfærernes
Musik i Bo Gunges version, hvor orkestrets musikere og korsangere er placeret imellem og omkring publikum i Ribe
Domkirke. Koncertens to dele indledes
med nogle af Griegs mest stemnings-

Tabita Berglund
Mikkel Andreassen
Lars Egegaard Sørensen
Esben Tange

fulde stykker. I Våren viser naturen på
fjeldet sig fra sin smukkeste side, mens
Grieg i Klokkeklang lader tid og rum gå i
opløsning på magisk vis.

Billetter købes på
www.langgaardfestival.dk

Sæsonåbningskoncert
Fredag 13. sept. 2019 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Dirigent:
Solist:

Chefdirigent Johannes Wildner
Thomas Jensen, fløjte

Dvorák:
Carl Nielsen:
Beethoven:
Stravinskij:

Karneval ouverture
Fløjtekoncert
Leonore ouverture nr. 3
Ildfuglen (1919)

Thomas Jensen

Koncertsponsor:

Sønderjyllands Symfoniorkester åbner sæsonen 2019/2020 med vores nye
chefdirigent Johannes Wildner og orkestrets solofløjtenist gennem mere
end 50 år Thomas Jensen som solist i Carl Nielsens fløjtekoncert.
Koncerten indledes med Dvoráks Karneval ouverture fra 1891, der som en
del af trilogien omhandlende ”Naturen, Livet og Kærligheden” er det musikalske værk, som hylder ”Livet”.
Herefter følger Carl Nielsens fløjtekoncert, der er et af de værker, som
Thomas Jensen har indspillet med Sønderjyllands Symfoniorkester og som i
2014 indbragte orkestret og Thomas Jensen P2’s musikpris.
”Fløjten kan ikke fornægte sin natur, den hører hjemme i Arkadien og foretrækker de pastorale stemninger.” Sådan beskrev Carl Nielsen fløjten i forbindelse med en opførelse af sin fløjtekoncert. Og i den tog Nielsen et stille
skridt i en ny modernistisk retning.
Beethovens Leonore ouverture nr. 3 regnes af mange for den mest vellykkede af de 3 ouverturer, som Beethoven komponerede til operaen Leonore,
ligesom den umiddelbart afspejler selve dramaet i operaen bedst.
Koncerten slutter med et sandt festfyrværkeri af Stravinskij nemlig ”Ildfuglen” bygget over flere russiske folkeeventyr, og det handler om kærlighedens, modets og det godes sejr.
Johannes Wildner
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Elgars cellokoncert
Torsdag 19. sept. 2019 kl. 20.00, Deutsches Haus, Flensborg
Fredag 20. sept. 2019 kl. 20.00, Harmonien, Haderslev
(Koncertintroduktion kl. 19.00 i Haderslev)
Dirigent:
Solist:

Chefdirigent Johannes Wildner
Jian Wang, cello

Elgar:
Sibelius:

Cellokoncert
Symfoni nr. 2

Koncertsponsor:

Johannes Wildner

Elgar og Sibelius står på programmet.
Cellosolisten Jian Wang har siden sin
debut i Carnegie Hall i 1986 etableret
sig som en af tidens mest efterspurgte
solister på sit instrument og tager ved
denne koncert livtag med en af hovedhjørnestenene i cellorepertoiret, nemlig
Elgars cellokoncert - Elgars sidste store
værk. Cellokoncerten blev komponeret
i efterdønningerne af første verdenskrig
på et tidspunkt, hvor hans kompositionsstil af mange betragtedes som
umoderne og gammeldags. I modsætning til den lyriske og passionerede violinkoncert er den mere reflekterende og
elegisk i sit udtryk.
Koncerten afrundes med Sibelius’ 2.
symfoni. Sibelius påbegyndte kompositionen af symfonien i vinteren 1901 kort
tid efter han havde haft en succesfuld
uropførelse af ”Finlandia”, og symfonien
blev færdigkomponeret i 1902. Sibelius
sagde selv om symfonien, at den var
som en ”sjælelig tilståelse”.
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Jian Wang

Slotskoncerter med ungt dirigenttalent
Fredag 27. sept. 2019 kl. 20.00, Kreuzstall, Gottorp Slot, Slesvig
Lørdag 28. sept. 2019 kl. 16.00, Riddersalen, Sønderborg Slot

Jorunn Solløs

Dirigent: 		 Ross Collins
Solist:		
Jorunn Solløs, fløjte
Carl Nielsen:		 Lille suite for strygere
Mozart: 		 Fløjtekoncert i G-dur
Haydn:		
Symfoni nr. 101, ”Uret”

Programmet ved denne koncert
markerer 100 års-jubilæet for
Sønderborg Musikforening.
Sønderborg
Musikforening
var fra starten i 1919 arrangør
af koncerter i Sønderborg og fra
1936 arrangeredes også symfoniske koncerter bl.a. i samarbejde med Sønderborg Symfoniske
Orkester, forløberen for det nuværende Sønderjyllands Symfoniorkester. Sønderborg Musikforening har igennem alle årene
været en samarbejdspartner til
symfoniorkestret og Haakon Elmer, orkestrets 1. kapelmester
1963-65, var også i en periode
musikforeningens formand.

Symfoniorkestret er repræsenteret i musikforeningens bestyrelse og adskillige af orkestrets
medlemmer har medvirket ved
musikforeningens koncerter.
Jorunn Solløs spiller til daglig
fløjte i Sønderjyllands Symfoniorkester, men ved denne lejlighed er hun solist i Mozarts fløjtekoncert i G-dur.
Dirigent er den unge Ross Collins, som i dag studerer direktion
hos professor Jorma Panula i Finland, men oprindeligt
stammer han fra Nottingham i England.
Orkestret lærte ham
at kende ved sidste års

Billetsalg i Sønderborg via Sønderborg Musikforening,
www.billetten.dk.

Nordic Masterclass, hvor man ligesom de forrige år vælger efterfølgende at give en eller flere af
deltagerne mulighed for at prøve kræfter med et fuldt program
og ikke blot et enkelt værk, eller
en sats, som det oftest er tilfældet ved disse masterclasses.

Ross Collins
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Prisvinder synger Wagner

Koncertsponsor:

Torsdag 3. okt. 2019 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
(Koncertintroduktion kl. 18.30)

Dirigent
Chefdirigent Johannes Wildner
Solist:		
Cornelia Beskow, sopran
Wagner:
Wagner:
Beethoven:

Forspil til Tristan og Isolde
Wesendonck Lieder
Symfoni nr. 3, ”Eroica”

Koncerten indledes med Wagners
forspil til operaen Tristan og Isolde,
som med udgangspunkt i et keltisk
sagn fra middelalderen handler om
de unge elskende, Tristan og Isolde,

Cornelia Beskow
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der er bundet sammen af en
elskovsdrik og ender med at dø
for kærligheden.
Sopranen Cornelia Beskow
fremfører Wagners Wesendonck
Lieder, som er fem smukke sange skrevet til Mathilde Wesendoncks digte, og hvis man ikke
er stor Wagner-kender i forvejen,
er disse sange et godt sted at
starte.
Til slut runder vi af med Beethovens elskede 3. symfoni med
titlen ”Eroica”, som på én og samme tid med en fast forankring i
den klassiske form flytter grænserne for netop form, længde og
harmoni såvel følelsesmæssigt
som kulturelt. Således er denne
symfoni betragtet som en milepæl, der markerer overgangen
fra klassikken til romantikken.
Johannes Wildner

Beatles tribute

Koncertsponsor:

Onsdag 9. okt. 2019 kl. 20.00, Tønder Kulturhus
Torsdag 10. okt. 2019 kl. 20.00, Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
Dirigent:
Solister:
Konferencier:
Kor:

René Bjerregaard
Christoffer Brodersen og Mark Dixon
Jørgen de Mylius
Sønderjysk Pigekor

Sønderjysk Pigekor

Beatles-pladen ”Abbey Road” fylder 50 år i 2019.
I den anledning har Sønderjyllands Symfoniorkester valgt at lave en fejring af The Beatles og
musikken ved et til lejligheden sammensat program for orkester, kor og solister.
Med René Bjerregaard i spidsen for orkestret
og Jørgen de Mylius som konferencier vil vi
sammen med solisterne Christoffer Brodersen
og Mark Dixon samt Sønderjysk Pigekor sætte
symfonisk lyd til et udvalg af The Beatles’ mest
kendte og elskede sange.
Christoffer Brodersen

Mark Dixon

Jørgen de Mylius
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Samarbejde med Den Jyske Opera

Oktober/november 2019

Marts/april 2020

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

Sønderjyllands Symfoniorkesters Venner
Venneforeningen er en selvstændig forening, der har til formål at støtte symfoniorkestret.
Har du lyst til at bakke op om symfoniorkestret – og møde andre med samme
interesse?
Så er Sønderjyllands Symfoniorkesters
Venner helt sikkert noget for dig.
Foreningens knap 700 medlemmer er
en vigtig del af orkestrets bagland og
uvurderlige støtter og ambassadører.

I 2019/2020 yder Venneforeningen
blandt andet økonomisk støtte til ansættelse af dirigenter, udgiver medlemsblade, afholder koncertoptakter og
arrangerer udflugter til andre koncerthuse. Medlemmerne får desuden gratis
adgang til udvalgte generalprøver.
Medlemskab koster kr. 150,- om året.
Du kan kontakte formanden Eva Bøtker
på mail: boetker@teliamail.dk - eller melde dig ind via orkestrets hjemmeside.

Se mere om Venneforeningen på: http://sdjsymfoni.dk/orkestret/venneforeningen/
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Play

Direct med Kolja Blacher

Torsdag 7. nov. 2019 kl. 20.00, Harmonien, Haderslev
(Koncertintroduktion kl. 19.00)

Fredag 8. nov. 2019 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg

Koncertsponsor:

(Koncertintroduktion kl. 18.30)

Dirigent og solist: Kolja Blacher, violin
Mendelssohn:		 Hebriderne – ouverture
Tjajkovskij:		Violinkoncert
Mendelssohn:		 Symfoni nr. 4 (Den italienske)

Kolja Blacher blev født i Berlin og begyndte at spille violin som 4-årig. Senere tog han til New York og studerede på
Juilliard School of Music hos Dorothy
DeLay og derefter hos Sandor Vegh i
Salzburg. Hans tilknytning til Berliner
Philharmonikerne fra 1988 markerede
begyndelsen på en bemærkelsesværdig
karriere.
Han har allerede adskillige gange
gæstet Sønderjyllands Symfoniorkester med det, som han selv kalder “Play
& Direct” koncerter, hvor han dirigerer
orkestret fra koncertmesterpulten. Ved
disse koncerter bliver det ”Hebriderne”
og den 4. symfoni af Mendelssohn, og
han er selv solist i Tjajkovskijs elskede
violinkoncert.
Kolja Blacher
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Prisvinder spiller Beethovens violinkoncert
Torsdag 14. nov. 2019 kl. 20.00, Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
(Koncertintroduktion kl. 19.00)

Kees Bakels
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Dirigent:
Solist:

Kees Bakels
Joseph-Joachim-3. prisvinder 2018,
Cosima Soulez Larivière, violin

Mussorgskij:
Beethoven:
Mussorgskij:

Forspil til Khovantchina
Violinkoncert
Udstillingsbilleder (instr. af M. Ravel)

rede i 1874 som en suite for soloklaver.
Værket er efterfølgende blevet orkestreret for symfoniorkester af adskillige
komponister med Maurice Ravels version som den mest kendte.
Cosima Soulez Larivière

Ludfattig og hjemløs havde Mussorgskij
igen valgt at søge tilflugt i drikkeri, og
selv efter 4 hjerteanfald og deraf følgende hospitalsindlæggelse bestak han en
hospitalsansat til at smugle cognac ind
til sig på hospitalet. En uge efter sin 42års fødselsdag døde Mussorgskij men efterlod fyldige manuskripter til operaen
Khovantchina, som efterfølgende blev
færdiggjort af komponisten Rimskij-Korsakov.
Sønderjyllands Symfoniorkester har
som partner i Joseph Joachim Konkurrencen i Hannover hver gang inviteret to
prisvindere til at spille som solister med
orkestret. Ved denne koncert er det 3.
prisvinderen fra 2018-konkurrencen, Cosima Soulez Larivière, vi skal høre i Beethovens smukke, klassiske violinkoncert.
Koncerten afrundes med Mussorgskijs
”Udstillingsbilleder”, som han kompone-

Verdis Requiem

Koncertsponsor:

Fredag 22. nov. 2019 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Lørdag 23. nov. 2019 kl. 19.00, Deutsches Haus, Flensborg
Søndag 24. nov. 2019 kl. 18.30, Laieszhalle, Hamborg
Dirigent: Matthias Janz
Solister: Susanne Bernhard, sopran
Marion Eckstein, alt
Dovlet Nurgeldiyev, tenor
Yorck Felix Speer, bas
Kor:

Flensburger Bach-Chor og
Symphonischer Chor Hamburg

Verdi:

Requiem

Hvad har mennesket at støtte sig til?
spørger Verdi med brændende intensitet i sit ”Requiem”.
Den italienske komponist var også
i sin samtid bredt kendt som manden

bag opera-baskere som La Traviata,
Aida og Rigoletto. Det lå ham decideret fjernt at skulle skrive et requiem –
musik over den oldgamle dødsmesse
på latin. ”Requier findes der masser
af! Hvorfor tilføje endnu et?” skal Verdi
have udtalt.
I sine operaer havde Verdi med stor
psykologisk sans undersøgt menneskets angst, skræk og had. Den indsigt
benytter han i requiets ”Dies irae”-afsnit, der måske er det mest dramatiske
forløb, han nogensinde skrev. Requiet
blev ved sin uropførelse i Milano den
22. maj 1874 en øjeblikkelig succes hos
det italienske publikum. Allerede et

halvt år efter blev det opført i New York
og året efter i London, Paris og så fjerne steder som Argentina og Egypten.
Mens den elskede operakomponist
var i live, turde ikke engang den katolske kirke lægge sig ud med ”Requiem”’.
Men da Verdi døde i 1901, gik der bare
to år, før værket blev ”begravet” af den
katolske kirke. I tre årtier lå Verdis Requiem hen. Genfødslen kom, da det i
1939 for første gang blev indspillet på
plade. I dag bliver værket opført over
hele verden.
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Gospelgalla

Koncerter sponsoreres af:

Linda Andrews

Fredag 29. nov. 2019 kl. 20.00, Idrætshallen, Flensborg
Lørdag 30. nov. 2019 kl. 16.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg

Dirigent:
Solister:
Kor:

René Bjerregaard
Laura Kjærgaard – Linda Andrews – Johanna Løhde Nielsen
Sønderborg Gospel Choir

Kunne I tænke jer at høre lækker gospelmusik med det symfoniske brus af et orkester? Så tag hele familien med til koncert, når Sønderjyllands Symfoniorkester
sammen med Sønderborg Gospel Choir
og solisterne Laura Kjærgaard, Linda Andrews og Johanna Løhde Nielsen synger
og spiller kendte og elskede gospelsange, som til netop denne koncert er arrangeret af John Kristensen i udgaver for
symfoniorkester, solister og gospelkor.
Her må der både klappes og synges med,
for det er musik man bliver glad af.

Johanna Løhde Nielsen

Koncertsponsor:

Sønderborg Gospel Choir
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Laura Kjærgaard

Børnejulekoncerter
Tirsdag 3. dec. 2019 kl. 18.30, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Onsdag 4. dec. 2019 kl. 18.30, Tønderhal 2, Tønder
Torsdag 5. dec. 2019 kl. 19.00, Stadthalle, Eckernförde
Dirigent:
Bernhard Voss
Konferencier/solist: Ole Kibsgaard

Bernhard Voss

Ole Kibsgaard

Koncerter i samarbejde med
Det Sønderjyske Sangcenter,
Sønderjysk Pigekor og Drengekor
samt lokale børnekor

Sønderjyllands Symfoniorkesters årlige
julekoncert for børn får i år besøg af Ole
Kibsgaard, som mange børn såvel som
voksne har oplevet synge, spille, trylle
og fortælle til den store guldmedalje. En
aften hvor børnene bliver aktivt inddraget og medvirker både fra publikumssiden og fra scenen.
Den unge danske dirigent Bernhard
Voss står i spidsen for orkestret, og traditionen tro får orkestret hjælp af nissekor bestående af børn fra lokale skoler i
Sydslesvig samt Syd- og Sønderjylland.

Børnekor

Billetpriser: Se side 43.
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Jul med Haderslev Domkirkes Pigekor
Torsdag 12. dec. 2019 kl. 20.00, Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
Dirigent: Jesper Nordin
Kor:
Haderslev Domkirkes Pigekor
(korleder Thomas Berg-Juul)
Haderslev Domkirkes Pigekor og Sønderjyllands Symfoniorkester vil servere populære
julemelodier, fremført af et veloplagt symfoniorkester under ledelse af Jesper Nordin, en
dirigent, som orkestret har samarbejdet med
gennem adskillige år ved mange forskellige
lejligheder.
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Kom og vær med til at fejre julens glade
budskab!

Drama · Komedie · Musical · Opera · Operette · Ballet · Familieteater

TEATER
Den Jyske Opera og
Sønderjyllands Symfoniorkester

Den Jyske Opera og
Sønderjyllands Symfoniorkester

Fredag den 1. november 2019 kl. 19.30
Koncertsalen Alsion

Fredag den 3. april 2020 kl. 19.30
Koncertsalen Alsion

Køb billetter på www.sonderborgteaterforening.dk
eller tlf. 70 20 20 96 - og læs mere i brochuren
Teater i Sønderborg 2019/20
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Bestillingskupon
		
Koncert/by:

Prisgruppe
A

B

C

Koncert/by:

A

B

C

		
Sønderborg, 13.09.2019*

Løgumkloster, 17.01.2020				
		

			
Haderslev, 20.09.2019					

Sønderborg, 23.01.2020*
		

		
Sønderborg, 03.10.2019*

Sønderborg, 30.01.2020*		
		

		
Tønder, 09.10.2019					

Christiansfeld, 05.02.2020				
				

			
Aabenraa, 10.10.2019		

Aabenraa, 20.02.2020		
		

		
Haderslev, 07.11.2019					
		

Sønderborg, 28.02.2020*		
		

		
Sønderborg, 08.11.2019*

Sønderborg, 10.03.2020*		
		

		
Aabenraa, 14.11.2019

Tønder, 11.03.2020					
		

		
Sønderborg, 22.11.2019*

Løgumkloster, 19.03.2020					
		

		
Sønderborg, 30.11.2019*		

Christiansfeld, 20.03.2020					
				

			
Aabenraa, 12.12.2019		

Sønderborg, 24.04.2020*
		

Sønderborg, 19.12.2019*
		

Løgumkloster, 25.04.2020				
				

Kolding, 20.12.2019					
		
		

Sønderborg, 19.05.2020*		
		

Løgumkloster, 21.12.2019				
		

Sønderborg, 28.05.2020*
		

Sønderborg, 08.01.2020		
		

Sønderborg, 23.06.2020		

		

Tønder, 09.01.2020					
Aabenraa, 10.01.2020			
		
Haderslev, 16.01.2020					
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Antal koncerter i alt

		

Prisgrupper:
Alsion: A, B, C
Andre koncertsteder: C

stk. Alsionpakke, prisgruppe A (Kr. 2.275,00)

Aabenraa: B, C
i alt

Sådan gør du, hvis du vil bruge billetkuponen:
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 administration i Alsion for at aflevere den (man.-fre. kl. 9-14).

13 Koncerter markeret med en * er inkluderet i Alsionpakken.

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

Navn:

3. Bestem betalingsmåde:
Jeg betaler (sæt kryds):
Med bankoverførsel
Reg. 9797, konto 1520237

Via mobile pay
98996

Adresse:

Antal billetter, prisgr. A		

kr. 275,00

Antal billetter, prisgr. B		

kr. 195,00

Antal billetter, prisgr. C		

kr. 175,00

Din samlede pris før rabat bliver:				
Flexrabat
4-7 koncerter
8 koncerter eller derover

Køb med kupon
10% rabat
15% rabat

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 BESTILT, BILLETTERNE SENDES NÅR BETALINGEN ER REGISTRERET.

Din rabat:
				
At betale
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UNG-Kort
19 koncerter i sæson 2019/2020 for kun 250,00 kr.

Med Sønderjyllands Symfoniorkesters
UNG-kort får alle studerende med gyldigt studiekort mulighed for at komme
billigt til koncert i Alsion i hele sæson
2019/2020.
Du kan købe dit UNG-kort i orkestrets
administration på Alsion i Sønderborg –
hverdage mellem kl. 9 og 14 mod fore-

visning af gyldigt studiekort. Så har du
fri adgang til korpodiet (balkonen bag
ved orkestret) ved alle orkestrets egne
koncerter i Alsion*.
Du skal blot vise dit UNG-kort ved indgangen til koncerten. Dette kort samt
gyldigt studiekort skal vises ved indgangen til koncerten.

NB: Jyske Operas forestillinger er ikke
omfattet af UNG-kortet.
*Til koncerterne 22/11, 30/11, 3/12,
19/12, 10/3 og 24/4 skal man afhente
en gratis pladsbillet i orkestrets administration, da korpodiet er i brug til disse
koncerter.

UNG
2019/20

20
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Tung-Chieh Chuang

Barokkens julekoncerter med Filharmonisk Kor
Torsdag 19. dec. 2019 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Fredag 20. dec. 2019 kl. 20.00, Kristkirken, Kolding
Lørdag 21. dec. 2019 kl. 16.00, Løgumkloster Kirke
Dirigent:
Solister:

Kor:

Corelli:
Vivaldi:
Vivaldi:

Bjarte Eike
Anna Forsebo, sopran
Julie MeeRa Albersen, sopran
Lise Christensen, mezzosopran
Michael Bracegirdle, tenor
Filharmonisk Kor
(korleder Alice Granum)

Julie MeeRa Albersen

Sønderjyllands Symfoniorkester ledes
ved disse julekoncerter af barokviolinisten Bjarte Eike, der både som kunstnerisk leder og solist med ensemblet ”Baroksolisterne” uafladeligt har arbejdet
på at flytte grænserne for barokgenren
og publikums oplevelse af disse værker.
Dette har været gældende for valget
af værker til denne julekoncert som alternativ til de gængse: Händels ”Messias” og Bachs ”Juleoratorium”.

Anna Forsebo

Bjarte Eike

Concerto grosso, op. 6 nr. 8
Gloria
Magnificat

Lise Christensen

Koncerten indledes med Corellis Concerto grosso ”Julekoncerten”, som også
bærer titlen: Fatto per la notte di Natale
(lavet til juleaften). Det er uvist, hvornår
den er blevet komponeret, men optegnelser beskriver, at Corelli opførte en
”Julekoncert” i 1690 for sin nye mæcen,
og det kan have været netop denne
Concerto grosso.
Vivaldis ”Gloria” hører til hans mest
velkendte og elskede værker af hans

Michael Bracegirdle,

kirkelige musik og menes at være komponeret omkring 1715. Som kronen på
værket opfører Sønderjyllands Symfoniorkester sammen med Filharmonisk
Kor og solister også Vivaldis ”Magnificat” - også kendt som ”Marias Lovsang”
(Teksten er en af de ældst kendte kristne
hymner) og opføres i den protestantiske
tradition ofte netop i adventstiden.
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Filharmonisk Kor
Filharmonisk Kor blev dannet i foråret
2003. Koret består i dag af 55-60 medlemmer og er et ambitiøst amatørkor
med en lang tradition for opførelsen af
større korværker, særligt oratorieværker
og messer, som opføres sammen med
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Sønderjyllands Symfoniorkester ved to
til tre årlige projekter.
Der er således tale om et veletableret
ensemble, der med rødder i traditionen
hele tiden sætter sig nye kunstneriske
mål i samarbejde med orkestret.

Koret har siden starten været ledet af
Alice Granum, der er docent i korledelse
ved Syddansk Musikkonservatorium i
Odense.
Se mere om koret på
sdjsymfoni.dk/orkestret/filharmonisk-kor/

Nytårskoncerter
Onsdag 8. jan. 2020 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Torsdag 9. jan. 2020 kl. 20.00, Tønderhal 2, Tønder
Fredag 10. jan. 2020 kl. 20.00, Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
Lørdag 11. jan. 2020 kl. 16.00, Vejle Musikteater
Dirigent:
Solister:

Ari Rasilainen
Gitta-Maria Sjöberg, sopran
Niels-Jørgen Riis, tenor

Til dette års nytårskoncerter har vi engageret to af landets mest vidunderlige operasangere, sopranen Gitta-Maria
Sjöberg og tenoren Niels-Jørgen Riis.
Med disse to stemmer i front har vi sammensat en buket af de skønneste arier
og duetter fra operaens verden. Sønderjyllands Symfoniorkester dirigeret af Ari
Rasilainen vil derudover bidrage med
fejende og festlige klassiske nytårstoner.
Velkommen til en nytårskoncert, hvor
vi lader propperne springe og byder
2020 velkommen med den skønneste
musik og sang.

Niels-Jørgen Riis

Gitta-Maria Sjöberg

Ari Rasilainen

Billetter til Vejle Musikteater via
www.billetten.dk
Koncertsponsor:
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Schubert, Mozart

Strauss

Torsdag 16. jan. 2020 kl. 20.00, Harmonien, Haderslev
Fredag 17. jan. 2020 kl. 20.00, Løgumkloster Kirke
(Koncertintroduktion kl. 19.00 før begge koncerter)
Dirigent:
Solister:

Darrell Ang
Nicolai Eghorst, klarinet
Catarina Zeh, fagot

Mozart:
Strauss:
Mozart:
Schubert:

Ouverture til Don Juan (kun i Haderslev)
Duet concertino for klarinet, fagot, strygere og harpe
Ouverture til Titus
Symfoni nr. 6

Catarina Zeh og Nicolai Eghorst

Darrell Ang
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Med Darrell Ang i spidsen for Sønderjyllands Symfoniorkester og
orkesterværker af Mozart og Schubert, samt to af orkestrets egne
blæsere – Nicolai Eghorst og Catarina Zeh – som solister er der lagt op
til klassik og romantik.
Duet Concertinoen af Richard
Strauss er skrevet til Professor Hugo
Burghauser, som var 1. fagot i Wiener Philharmonikerne inden han
emigrerede til USA. Richard Strauss
skrev til Burghauser ”Jeg er travlt
optaget af denne idé om en dobbeltkoncert, og er i særlig grad inspireret
af deres smukke klang på fagotten”.

Efter at have færdiggjort koncerten
skrev Strauss til Burghauser: ”Der er
et underliggende tema i denne musik ”En prinsesse som danser, hvor en
dansende bjørn begynder at efterligne hendes dans. Til slut overgiver
hun sig til dette væsen og bjørnen forvandler sig til en smuk prins, hvorefter
de begge lever lykkeligt sammen ….”
Koncerten afrundes med Schuberts
6. symfoni, som han komponerede
i 1818, og det er et ambitiøst værk
i samme ånd som hans tidlige symfonier.

Slagtøjskoncert
Torsdag 23. jan. 2020 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
(Koncertintroduktion kl. 18.30)
Dirigent:
Solist:

Søren Kinch Hansen
Henrik Termansen, slagtøj

Tjajkovskij:
Romeo og Julie (orig. version 1869)
Søren Monrad: Slagtøjskoncert - repremiere
Centralt i denne koncert står slagtøj
som soloinstrument. Efter uropførelsen
af ”Koncert for slagtøj og orkester” i februar 2018 stod det klart, at en repremiere på dette fantastiske værk for slagtøj
og orkester var uundgåelig. Vi byder
hermed atter engang velkommen til en
forrygende fejring af slagtøjet og dets
muligheder i enhver henseende.
Komponisten Søren Monrad beskriver selv værket således: ”Jeg har forsøgt
at komponere et udadvendt og letforståeligt stykke musik spændende fra strengt
rytmiske strukturer over blide meditative
klangfulde forløb til kraftfulde udladninger i spektakulære instrumentopsætninger. Værket bærer præg af mit omfattende
kendskab til slagtøjsinstrumentariets og
orkestrets mangfoldige klangmuligheder,
samt min livslange baggrund i den klassiske musik og min vedvarende kærlighed til
jazz og fusionsrock”.
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Isabelle van Keulen spiller Brahms
Torsdag 30. jan. 2020 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Fredag 31. jan. 2020 kl. 20.00, Deutsches Haus, Flensborg
(Koncertintroduktion kl. 18.30 i Sønderborg)
Dirigent:		
Chefdirigent Johannes Wildner
Solist:		
Isabelle van Keulen, violin
Carl Nielsen:		 Forspil til 2. akt af Saul og David
Brahms:		
Violinkoncert
Tjajkovskij:
Symfoni nr. 4

Orkestrets chefdirigent Johannes Wildner tager hul på det nye år i selskab med
stjernesolisten Isabelle van Keulen som
solist i Brahms’ violinkoncert. Isabelle
van Keulen kan se tilbage på en forrygende international violinkarriere som
solist på sit instrument. En karriere som
blev grundlagt, da hun i 1984 med et
slag brød igennem ved at vinde Eurovision Konkurrencen “Young Musician of
the Year 1984” og derved via tv-transmissionerne slog igennem i hele Europa.
Tjajkovskijs symfoni nr. 4 blev komponeret i årene 1877-1878 og blev uropført i det Russiske Musik Selskab i Moskva den 22. februar 1878 med Nikolaj
Rubinstein som dirigent. Symfonien fik
i Mellemeuropa tilnavnet ”Fatum”, som
betyder ”Skæbne”.
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Koncertsponsor:

Johannes Wildner
Isabelle van Keulen

Det er hvidt herude
Onsdag 5. febr. 2020 kl. 20.00, Tyrstrup Kirke, Christiansfeld
Torsdag 6. febr. 2020 kl. 20.00, Schloss vor Husum, Husum
Dirigent:
Solist:

Maria Badstue
Elsebeth Dreisig, sopran

Grieg:
Carl Nielsen:
Carl Nielsen:
Schierbeck:
Sibelius:

To elegiske melodier
Bøhmisk dans
Tågen letter, arr. Fl. Neergaard Pedersen
I Danmark er jeg født
Andante festivo

samt danske sange
		
Afstemningen i den såkaldte 1. zone, der
ledte til genforeningen af Nordslesvig med
Danmark, blev afholdt den 10. februar 1920,
hvor der blev afgivet 101.652 stemmer (svarende til en valgdeltagelse på 91,5 %).
Vi markerer både årstiden og denne begivenhed omkring genforeningen med et
udvalg af sange og toner, som relaterer til
dette. Sopranen Elsebeth Dreisig vil føre os
gennem en række vintersange og orkestret
vil med dirigenten Maria Badstue fremføre
”Tågen letter” - oprindeligt komponeret til
Helge Rodes skuespil Moderen – skrevet i
anledning af Genforeningen i 1920.
Til slut vil alle få mulighed for at røre
sangstemmen, når Elsebeth Dreisig synger
for i fællessangene ”Det haver så nyligen
regnet” og ”Underlige aftenlufte”.

Elsebeth Dreisig

Maria Badstue
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Beethoven 250 år med Eskær Trioen
Torsdag 20. febr. 2020 kl. 20.00, Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
(Koncertintroduktion kl. 19.00)

Dirigent:
Solister:

Henrik Schaefer
Eskær Trioen

Emilie Mayer: Ouverture i d-mol
Beethoven:
Tripelkoncert for violin,
cello og klaver
Beethoven:
Symfoni nr. 5
Koncertsponsor:

Eskær Trioen
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2020 er året, hvor Beethoven fylder 250 år, en begivenhed Sønderjyllands Symfoniorkester har valgt at markere med en koncert,
som præsenterer to af hans mest elskede
værker: Tripelkoncerten og dernæst hans
5. symfoni.
Eskær Trioen (violinist Julie Eskær, cellist
Emilie Eskær og pianist Charlotte Thaning)
har med mere end 20 års koncertvirksomhed markeret sig med et modent og medrivende sammenspil. Deres engagerede og

Henrik Schaefer

bevægende fortolkninger af musikken har
henført publikum ved utallige koncerter i
Danmark og overalt i Europa.
Henrik Schaefer vil dernæst sammen
med symfoniorkestret tage hånd om Beethovens 5. symfoni, som blev komponeret i årene 1804-1808 og uropført i Wiens
”Theater an der Wien”. Den er i dag et af de
mest elskede og oftest spillede symfoniske
værker.

Samarbejdskoncerter med Esbjerg Ensemble
Torsdag 27. febr. 2020 kl. 20.00, Musikhuset Esbjerg
Fredag 28. febr. 2020 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Dirigent:
Solister:

Jesper Nordin
Esbjerg Ensemble

Mozart:
Brahms:

Sinfonia concertante for fire blæsere og orkester
Symfoni nr. 1

Koncertsponsor:

Ved denne koncert forener de to professionelle regionale klassiske kraftcentre sig, nemlig Esbjerg Ensemble og
Sønderjyllands Symfoniorkester til en
enestående koncertoplevelse, hvor Esbjerg Ensemblet byder ind med deres

speciale nemlig det kammermusikalsk
solistiske, og Sønderjyllands Symfoniorkester komplementerer dette med deres spidskompetence - den symfoniske
orkesterklang i alle dens facetter.

Med dirigenten Jesper Nordin i spidsen for de to ensemblers samarbejde
venter der publikum en unik oplevelse
i et program med værker, som netop
realiseres med udgangspunkt og fokus
på de to enheders særkender, styrker og
kompetencer.

Billetter til koncerten i Esbjerg via www.mhe.dk
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Samarbejde med MGK-Syd
Onsdag d. 4. marts 2020 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
(Gratis adgang)
Dirigent:

David Riddell

Sønderjyllands Symfoniorkester er en
vigtig del af landsdelens musikalske talentudvikling.
I den forbindelse samarbejder Sønderjyllands Symfoniorkester hvert år
med MGK-Syds klassiske elever om en
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workshop og et praktikforløb i Koncertsal Alsion, indeholdende undervisning
med orkestrets musikere som mentorer,
orkesterprøver, og sammenspil i små og
store grupper.

Forløbet afsluttes med, at MGK-eleverne deltager i en koncert side om side
med orkestrets faste musikere, hvilket
altid indebærer en medrivende og festlig koncert.

Sønderjysk Sommersymfoni med gymnasiekorene
Tirsdag 10. marts 2020 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Onsdag 11. marts 2020 kl. 20.00, Tønderhal 2, Tønder
Torsdag 12. marts 2020 kl. 20.00, Idrætshallen, Flensborg
Dirigent:
Solister:
Kor:

Carl Nielsen:
Bo Holten:

Chefdirigent Johannes Wildner
Bente Vist, sopran
Johan Reuter, baryton
Syd- og sønderjyske gymnasiekor samt
gymnasiekor fra Sydslesvig

Johannes Wildner

Symfoni nr. 2 (De fire temperamenter)
Samt to danske sange
Sønderjysk Sommersymfoni

Hvert år samler Sønderjyllands Symfoniorkester gymnasiekor fra landsdelen
til et samarbejdsprojekt omkring kor
og orkesterværker. Dette år bliver det
Sønderjysk Sommersymfoni af Bo Holten - for sopran- og barytonsoli, kor og
orkester komponeret i 1993 med tekster af Jens Rosendal. Der er lagt op til
en fejring af Sønderjylland og sommertiden, som nærmer sig og ikke mindst
ungdommens livsglæde. Koncerten
indledes med Carl Nielsens Symfoni nr.
2, som er en skildring af det koleriske,
det flegmatiske, det melankolske og det
sangvinske temperament. Inspirationen
fik han efter eget udsagn i en sjællandsk
krostue, hvor der hang et naivt billede,
der illustrerede temperamenterne.

Koncertsponsor:

Bente Vist

Johan Reuter
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Verdenspremiere med Haderslev Domkirkes Pigekor
Torsdag 19. marts 2020 kl. 20.00, Løgumkloster Kirke
Fredag 20. marts 2020 kl. 20.00, Tyrstrup Kirke, Christiansfeld
Dirigent:
Solister:
Kor:

Thomas Berg-Juul
Mariann Mikkelsen, sopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Haderslev Domkirkes Pigekor

Kim André Arnesen

Kim André Arnesen: Magnificat
Kim André Arnesen: Stabat mater - uropførelse
Sandsynligvis er det få, der kender navnet Kim André Arnesen – men har man
først én gang hørt hans musik, glemmer man det aldrig igen. Fantastiske
melodier, en ubegribelig skønhed i det
enkle, og en formidabel fornemmelse
for samspillet mellem kor og orkester.
Siden hans gennembrudsværk fra 2010,
Magnificat, har han slået sit navn fast
med hovedsagelig kormusik, der i dag
opføres over hele verden.
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Ved denne koncert har Sønderjyllands
Symfoniorkester verdenspremiere på
Arnesens ”Stabat mater” i samarbejde
med Haderslev Domkirkes Pigekor, til
hvem værket også er dedikeret.
Arnesen oplevede for første gang det
usædvanlige kor, da Haderslev-pigerne
i 2015 sang koncert i Nidaros-domen i
Trondheim, komponistens hjemby. Pigekoret tog komponistens Magnificat

med sig hjem, og gav værket danmarkspremiere, også i samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester. Det skete
ved en koncertrække i 2017, der siden
mundede ud i en cd-indspilning.
Det var denne produktion, der fik Arnesen til at træffe den endelige beslutning, - at dedikere sit næste store værk
”Stabat mater” til koret.

Johannespassionen
Fredag 24. april 2020 kl. 20.00
Koncertsal Alsion, Sønderborg

Koncertsponsor:

Stefan Parkman

Jeremy Ovenden

Clara Thomsen

Lena Hasselmann

Alexander Nohr

Jakob Vad

Lørdag 25. april 2020 kl. 16.00
Løgumkloster Kirke

Dirigent:
Solister:

Kor:

Stefan Parkman
Jeremy Ovenden, tenor (Evangelist)
Clara Thomsen, sopran
Lena Hasselmann, alt
Alexander Nohr, baryton (Pilatus)
Jakob Vad, baryton (Jesus)
Filharmonisk Kor
Vor Frue Cantori, Haderslev

J. S. Bach: Johannespassionen

Bach er især kendt for to store passioner, Johannespassionen og Matthæuspassionen.
Nok er Matthæuspassionen med sine to kor og to orkestre den største. Men tag ikke fejl. Johannespassionen er
mindst lige så gribende i sin korte dramatiske og koncentrerede form.
I sin samtid var Johannespassionen en del af gudstjenesten Langfredag med det formål at fortælle Jesu lidelseshistorie, tilfangetagelsen i Getsemane, Peters fornægtelse, fremstillingen for ypperstepræsterne, korsfæstelsen og
gravlæggelsen. Til slut afrundes passionen med en korepilog om frelse og opstandelse.

37

100-året for Genforeningen
Sigurd Barrett
Onsdag 29. april 2020 kl. 19.00
Koncertsal Alsion, Sønderborg
Torsdag 7. maj 2020 kl. 19.00
Deutsches Haus, Flensborg

Dirigent og solist:

Sigurd Barrett

Gå ombord i 100-året for Genforeningen med dine børn og børnebørn,
når den folkekære entertainer Sigurd
Barrett står klar med en berigende
koncert som led i Sønderjyllands
Symfoniorkesters fejring af 100-året
for Genforeningen i 2020.
I har måske allerede læst om det,
hørt musik fra den tid, lært om det
i skolen, set det i fjernsynet eller…
Til foråret kan I opleve det LIVE! Med
Sønderjyllands Symfoniorkester og
Sigurd Barrett som dirigent og solist.
Billetpriser: Se side 43.
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Sigurd Barrett

Samarbejdskoncerter med
Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester
Tirsdag 19. maj 2020 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Onsdag 20. maj 2020 kl. 19.30, Deutsches Haus, Flensborg
Dirigent:
Solist:

Kimbo Ishii
Martin Ivanov, klaver

Beethoven: Korfantasi for klaver, kor og orkester
Beethoven: Symfoni nr. 9
Sønderjyllands Symfoniorkester har
altid været et ”mindre” symfoniorkester. Dette medfører, at man i forhold til de store symfoniske værker af
komponister som f.eks. Sjostakovitj,
Mahler eller Strauss allerede tilbage
i 1965 rettede henvendelse til Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester und Landestheater i Flensborg
om et samarbejde for også at kunne
løfte disse helt store symfoniske opgaver, som jo er en forpligtigende
del af et landsdelsorkesters virke.
Dette samarbejde har således i 55 år
udmøntet sig i et årligt tilbagevendende samarbejde, og i år spiller de
to orkestre i forening musik valgt af
Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchesters nytiltrådte chefdirigent
Kimbo Ishii.

Kimbo Ishii
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Beethovens Kejserkoncert

Koncertsponsor:

Torsdag 28. maj 2020 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg
(Koncertintroduktion kl. 18.30)
Dirigent:
Solist:

Giancarlo Andretta
Michael Roll, klaver

Berlioz:
Romersk karneval
Ravel:
Ma Mère l’Oye
Beethoven: Klaverkoncert nr. 5, ”Kejserkoncerten”

Giancarlo Andretta

Michael Roll
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Vi starter med en tur til Frankrig sammen med Hector Berlioz
og hans ”Romersk karneval”, - en koncertouverture bygget
over materiale fra hans opera ”Benvenuto Cellini”.
Herefter følger suiten ”Ma Mère L’Oye” af Maurice Ravel. Oprindeligt skrevet som en klaverduet og efterfølgende transformeret til både ballet- og orkestermusik. Den blev således
opført i orkestersuite-formen første gang i New York i november 1912.
Solisten Michael Roll har orkestret et mangeårigt tilbagevendende samarbejde med bl.a. ved orkestrets 40 års jubilæumsturne til Tyskland tilbage i 2004, hvor netop Michael Roll
var med som solist. Denne gang tager vi med Michael Roll på
en musikalsk udflugt til Wien, hvor vi skal høre Beethovens elskede klaverkoncert nr. 5 kaldet ”Kejserkoncerten” som også
blev hans sidste færdiggjorte klaverkoncert. Den blev skrevet
i årene 1809-1811 i Østrigs hovedstad Wien og tilegnet hans
mæcen og klaverelev ærkehertug Rudolf Franz Karl Joseph.
Førsteopførelsen fandt sted 13. januar 1811 på Prins Joseph
Lobkowitz’ Slot i Wien med ærkehertug Rudolf selv som solist.

Debutkoncert
Torsdag 4. juni 2020 kl. 20.00, Koncertsal Alsion, Sønderborg (Gratis adgang)
At dirigere et symfoniorkester er et fag, som skal læres - og
derfor er det afgørende, at unge dirigentstuderende i løbet af
deres uddannelse får mulighed for at arbejde med et professionelt symfoniorkester. Sønderjyllands Symfoniorkester afholder hvert år dirigentseminarer, hvor unge dirigentstuderende
fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med råd og
vejledning af erfarne dirigenter som undervisere får mulighed for at lære og udvikle deres dirigentkundskaber. Dirigentuddannelsen afsluttes med en Debutkoncert som også er den
dirigentstuderendes afsluttende eksamen, og det er netop
sådan en debut, vi får lejlighed til at opleve ved denne aftens
koncert.

Operaen ”Grænsemageren” – H. P. Hanssen
Mandag 15. juni 2020 kl. 19.30, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Tirsdag 16. juni 2020 kl. 19.30, Idrætshallen, Flensborg
Onsdag 17. juni 2020 kl. 19.30, Harmonien, Haderslev
Torsdag 18. juni 2020 kl. 19.30, Tønderhal 2, Tønder
En helt ny opera ”Grænsemageren” opføres
i anledning af Genforeningsjubilæet i 2020
i et samarbejde mellem Opera på Grænsen
og Sønderjyllands Symfoniorkester. Komponist og librettist er Bo Gunge. Operaen
opføres i fuld skala, og dramaet inddrager

de hovedbegivenheder, der førte til afstemningerne i 1920, hvor Sønderjylland blev
genforenet med Danmark.
Begivenheden lægger op til en spændende musikdramatisk fortælling.

For yderligere oplysninger se www.operaaagraensen.dk
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Skt. Hans koncert

Koncertsponsor:

Tirsdag 23. juni 2020 kl. 19.30, Koncertsal Alsion, Sønderborg
Dirigent:
Solist:

Chefdirigent Johannes Wildner
Carina Tybjerg Madsen, sopran

Program:

Værker af Strauss, Lehár, Kalmán, Dvorák og Brahms

Skt. Hans-koncerten byder på et både
sommerligt og festligt program med
værker af bl.a. Strauss, Lehár og Dvorák
og med sopranen Carina Tybjerg som
solist. Orkestrets nye chefdirigent Johannes Wildner står i spidsen for koncerten,
hvortil han har sammensat denne festlige buket af sprudlende toner.
Efter koncerten fejrer vi traditionen tro
Skt. Hans med båltale, sang og musik,
hvor Skt. Hans-bålet bliver tændt på Alssund, og heksen sendt til Bloksbjerg.

Carina Tybjerg Madsen

Johannes Wildner

42

Billetter og priser
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 købes direkte hos orkestrets administration eller på www.sdjsymfoni.dk.
Billetpriser:
A-pris: Kr. 275,00; B-pris: Kr. 195,00; C-pris: Kr. 175,00.
Børn og unge under 25 år samt studerende med studiekort:
Kr. 50,00 (se også side 24 vedr. UNG-kort i Alsion).
Gruppepris:
Hvis I er 25 personer eller derover, der skal til koncert sammen,
gives 30% rabat på billetprisen. Det gælder kun de koncerter,
der kan købes i abonnement, og det gælder ikke for nytårskoncerterne. Gruppebilletter skal bestilles senest tre uger før
koncerten.
Familiepris:
Til vore børnejulekoncerter samt familiekoncert koster billetterne kr. 100,00 for voksne og kr. 50,00 for børn. En familiebillet gældende for 2 voksne og 2 børn koster kr. 250,00.

Flexrabat:
Køb med bestillingskupon
4-7 koncerter
10% rabat
8 koncerter og derover
15% rabat

Køb på nettet
20% 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 koncert med Matthias Janz og Flensburger Bach-Chor d. 23. nov.
2019, se www.flensburger-bach-chor.de. Til samarbejdskoncerten med Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester 20.
maj 2020, se www.sh-landestheater.de
Billetter tages kun retur ved aflysning og kan kun byttes
mod et gebyr på kr. 25,00 pr. billet – senest 3 uger før koncertens afholdelse.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Sæsonplan 2019/2020 er udgivet af:

Sønderjyllands Symfoniorkester,
Alsion 2, 6400 Sønderborg,
tlf. 79 30 11 50 (mell. kl. 9 og 14).

Redaktion og tekst: Nikolaj Andersen
info@sdjsymfoni.dk, www.sdjsymfoni.dk
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