Velkommen til sæsonen 2020/21
med Sønderjyllands Symfoniorkester

Willkommen zur Saison 2020/21 mit
der Süddänischen Philharmonie

Vi slår koncertsalenes døre op for solister, symfonier og symfoniske korværker. Fælles for dem alle bliver store musikalske
oplevelser.
Vi afrunder sæsonen 2019/20, med den 11. juli at markere
og fejre 100 året for genforeningen som festens musikalske
omdrejningspunkt ved folkefesten på Dybbøl Banke og med
vores chefdirigent Johannes Wildner i spidsen for orkestret.
Den kommende sæson bliver en righoldig blanding af værker fra forskellige perioder og vidt forskelligt udtryk. Lige fra
vores afsluttende fejring af Beethovens 250 år i september,
over store symfonier, symfoniske digte, solistkoncerter samt
værker for orkester og kor – med store symfoniske korværker med Beethoven, Jenkins og Dvorák i fokus – henholdsvis
Missa Solemnis og Stabat Mater til grænseoverskridende
elektro-akustiske nye værker.
Et tilbagevendende tema denne sæson er fortsat orkestrets
egne musikere i rollen som solister. Denne sæson kan man
opleve dem på harpe, trompet, cello og violin i værker af
Debussy, Arutiunian, Prokofiev og Rimskij-Korsakov.
Men også klaveret kommer i centrum som solistinstrument
med Beethovens klaverkoncert nr. 1, Mozarts klaverkoncert
nr. 24 og sidst men ikke mindst Poulencs koncert for to klaverer med både danske og udenlandske solister ved tangenterne, så der er meget at glæde sig til denne sæson.

Wir öffnen die Türen der Konzertsäle für Solisten, Sinfonien und
sinfonische Chorwerke. Allen gemeinsam ist, dass sie großartige
musikalische Erlebnisse werden.
Wir haben mit unserem neuen Chefdirigenten Johannes Wildner
an der Spitze des Orchesters die Saison 2019/20 am 11. Juli abgeschlossen als musikalischer Mittelpunkt des Volksfestes zum Gedenken des 100. Jahrestag der Wiedervereinigung (Eingliederung
Nordschleswigs in das Königreich Dänemark) auf der Düppeler
Schanze.
In der kommenden Saison präsentieren wir eine reiche Mischung
aus Werken verschiedener Epochen und ganz unterschiedlichen
Ausdrucksformen. Von dem letzen Teil unserer Feier zum 250. Beethoven Geburtstag im September über bedeutende Symphonien,
symphonische Gedichte, Insrumentalkonzerte, bedeutenden symphonischen Chorwerken von Beethoven, Jenkins und Dvorák, Missa
Solemnis und Stabat Mater, bis hin zu neuen grenzüberschreitenden elektroakustischen Werken.
Ein wiederkehrendes Thema in dieser Saison ist, dass Musiker des
Orchesters in der Rolle des Solisten auftreten. Diese Saison können
Sie sie auf Harfe, Trompete, Cello und Violine in Werken von Debussy, Arutiunian, Prokofiev und Rimsky-Korsakov erleben.
Aber auch das Klavier rückt mit Beethovens Klavierkonzert Nr. 1,
Mozarts Klavierkonzert Nr. 24 und nicht zuletzt Poulencs Konzert
für zwei Klaviere mit dänischen und ausländischen Solisten in den
Mittelpunkt, so dass man sich auf diese Saison sehr freuen kann.

Tilbage er for mig blot at sige ”Kære Publikum! Vi glæder os
til atter at byde jer velkommen i en koncertsal tæt på jer”.

So bleibt für mich nur zu sagen: „Liebes Publikum! Wir freuen uns,
Sie wieder in einem Konzertsaal in Ihrer Nähe begrüßen zu dürfen.“

Nikolaj Andersen,
Musikchef - Sønderjyllands Symfoniorkester

Nikolaj Andersen,
Intendant der Süddänischen Philharmonie
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Hovedsponsorer for Sønderjyllands Symfoniorkester

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

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

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
Vakant,
alt. koncertmester
Alexandru Radu
Carmen Rosu-Nicolescu
Lars Rimer
Karsten Dalsgaard Madsen
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
Ilka Kirbschus-Lohse
Jan Åkerlind
Katrin Rimer
Vakant
Vakant
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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
Harish Kumar
Fløjte
Thomas Jensen
Bettina Zielke
Jorunn Solløs
Obo
Simona Sindrestean
Guillaume Gerbaud
Tove Steensgaard

Horn
Niculai Apostol
Lars Kristiansen
Jeppe Solløs Rasmussen
Martin Gottschalck
Trompet
Elias Heigold
Per Nielsen
Michael Mathiasen
Basun
Philip Brown
Aline de Alcântara
Vakant
Pauke
Henrik Cornelius Hansen
Slagtøj
Henrik Termansen

HKH Prins Joachim er protektor for
Sønderjyllands Symfoniorkester.

Klarinet
Nicolai Eghorst
Troels Torstein
Bag orkestret

Fagot
Catarina Zeh
Jesper Kaae Rasmussen

Musikchef: Nikolaj Andersen			
Producent/personalead.: Claus Semrau Jensen
Økonomi/regnskab: Gitte Westphalen
Kommunikation: Louise Milling 		
Nodearkivar: Liana Sindvald		
Regissører:
Jan Odefey
Henrik Skelgaard 				

na@sdjsymfoni.dk
cj@sdjsymfoni.dk
gw@sdjsymfoni.dk
lm@sdjsymfoni.dk
ls@sdjsymfoni. dk
jo@sdjsymfoni.dk
hs@sdjsymfoni.dk

SOMMERKONCERT

med de skønneste toner

Populære klassiske værker og hits fra opera,
operette og musicals

Arrangør og billetsalg
www.tinglevforum.dk

Sø. 9.8.2020 kl. 15.00 - Tinglev

SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER
Dirigent: Magnus Larsson
Solister: Bettina Zielke, fløjte & Jorunn Solløs, fløjte

OPERA PÅ GRÆNSEN
Signe Asmussen, sopran
Iben Silberg, sopran
Anders Kampmann, tenor
Morten Frank Larsen, baryton
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PRO MUSICA
Sø. 27.9.2020 kl. 15.00
Sø. 22.11.2020 kl. 15.00
Sø. 7.2.2021 kl. 15.00
Sø. 14.3.2021 kl. 15.00
Sø. 25.4.2021 kl. 15.00
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Koncerterne finder sted i Koncertsalen Alsion, Sønderborg. Alle er velkomne og der er
gratis adgang.
Pro Musica er koncerter, hvor musikere fra
orkestret har deres helt eget forum til kammermusik og solistiske optrædener. Den
første koncert fandt sted 23. september
1970 og Pro Musica kan dermed fejre sit
50års jubilæum i 2020.
Se programmet på www.promusica.dk, Facebook eller hold øje med dagspressen.

Julie MeeRa Albertsen

Foto/ Sille Arendt

Foto/ Luaks Beck

Johannes Wildner

Michael Bracegirdle

Teit Kanstrup

OPERA
PÅ SKAMLINGSBANKEN
Sø. 16.8.2020 kl. 15.00
Chefdirigent Johannes Wildner
Solister: Julie MeeRa Albertsen, sopran
Michael Bracegirdle, tenor
Teit Kanstrup, baryton

Sønderjyllands Symfoniorkester byder i
samarbejde med Kolding Kommune velkommen til en friluftskoncert med den velkendte titel ”Opera på Skamlingsbanken”
på den nyetablerede Skamlingsbanke. Der
bliver tale om et festligt musikalsk møde med
tre talentfulde operasangere og Sønderjyllands Symfoniorkester dirigeret af chefdirigent Johannes Wildner. I samspil med de
tre solister, sopranen Julie MeeRa Albertsen,

tenoren Michael Bracegirdle og barytonen
Teit Kanstrup serveres et friskt perlende potpourri af de skønneste arier og duetter, samt
kendte og elskede orkesterstykker. Der er
gratis adgang til koncerten og vi glæder os
til at præsentere publikum for en pragtfuld
buket af de skønneste sange og operauddrag garneret med den smukkeste orkestermusik denne søndag eftermiddag.

Samarbejde med

Koncertsponsor
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SØNDERBORG
KULTURNAT
Fr. 21.8.2020 kl. 22.30
Sønderjyllands Symfoniorkester deltager i
”The Grande Finale” ved dette års kulturnat.
Storslået orkestermusik af Georg Friedrich
Händel ”Music for the Royal Fireworks” vil
som en af de kraftigste raketter i den klassiske musik blive slynget afsted mod himlen
med en styrke og skønhed uden sidestykke.
Det sker fra 22.30-23.00 som optakt til fyrværkeriet klokken 23.00.

RUED LANGGAARD FESTIVAL
Fr. 4.9.2020 kl. 20.30 - Ribe Domkirke

Rued Langgaard: Antikrist
Aleksandr Skrjabin: Prometheus
”Ildens digt” for klaver og orkester
Dirigent: Michael Schønwandt
Solister: Signe Asmussen, mezzosopran
David Danholt, tenor
Magnus Vigilius, tenor
Lysdesign: Lars Egegaard Sørensen
Koncept: Esben Tange
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Denne ekstraordinære koncert- og operaaften står i ildens tegn, da temaet ved årets
Rued Langgaard Festival, hvor der også
spilles musik af russiske Aleksandr Skrjabin, netop er ild. I regibemærkningerne
til Antikrist skriver Langgaard, at der skal
være flammer i operaens sidste såkaldte
billede ”Fortabelsen” efter at den hidtidige
verden er brudt sammen i forrige billede
”Alles strid mod alle”. Og Skrjabins sidste

store værk Prometheus har ”Ildens digt”
som undertitel. Som noget helt særligt har
Skrjabin også komponeret musikken for et
lysklaver, da musikken ledsages af lys i alle
regnbuens farver. Langgaard og Skrjabin
mødtes aldrig i levende live, men nu mødes
de igennem musikken, lyset og ilden denne
aften, hvor mørket har lagt sig over Ribe by
og Domkirke.

Billetsalg:

www.langgaardfestival.dk

SÆSONÅBNING
To. 10.9.2020 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Fr. 11.9.2020 kl. 19.30 - Deutsches Haus, Flensborg
Chefdirigent Johannes Wildner
Solist: François-Frédéric Guy, klaver
Koncertsponsor

Foto/ Caroline Doutre

Johannes Wildner

Foto/ Luaks Beck

Beethoven: Ouverture til Fidelio
Beethoven: Klaverkoncert nr. 1
Beethoven: Symfoni nr. 1

I anledningen af Beethovens 250års fødselsdag i 2020 afrunder Sønderjyllands
Symfoniorkester fejringen af ham med et
udvalg af de værker, som han tidligt i sin
karriere som komponist satte sit præg på
musikhistorien med. Beethoven begyndte
arbejdet med operaen Fidelio i 1804, og
afsluttede dette det følgende år. Premieren fandt sted den 20. november 1805
på ”Theater an der Wien”. Hans klaverkoncert blev uropført med komponisten
som solist ganske kort tid efter han var
kommet til Wien og markerede på denne
måde hans officielle debut i musikkens hovedstad, Wien. Debuten fandt sted ved en
koncert på Hofburgteatret og programmet
ved denne koncert bestod blandt andet af
hans septet, Symfoni nr. 1, samt den 1. klaverkoncert som vi kender den i dag.
François-Frédéric Guy
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PLAY & DIRECT

MED KOLJA BLACHER
To. 17.9.2020 kl. 20.00
Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Fr. 18.9.2020 kl. 20.00
Harmonien, Haderslev

Koncertintroduktion kl. 19.00 før begge koncerter

Dirigent og solist: Kolja Blacher
Béla Bartók: Divertimento
Mozart: Violinkoncert nr. 4
Beethoven: Symfoni nr. 8
Kolja Blacher gæster atter Sønderjyllands
Symfoniorkester med sit populære og imponerende koncept “Play & Direct”, hvor
han leder orkestret fra 1. pulten i orkesterværkerne og selv står i front som solist. Der
er tale om et inspirerende, velgennemprøvet
koncept, hvor turen nu atter går til Sønderjyllands Symfoniorkester. Denne gang med
værker af Bartók, Mozart og Beethoven.

Koncertsponsor

Kolja Blacher
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SYMFONISK SELSKAB

Samarbejde med

MAD OG MUSIK

To. 24.9.2020 kl. 18.00 - Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
Fr. 25.9.2020 kl. 18.00 - Musikhuset, Esbjerg
BILLETPRISER I AABENRAA

Menu
Før koncertstart
Forret

Koncert 1. del
Mozart:
Ouverture til Figaros bryllup
Beethoven:
Symfoni nr. 7

Koncert inkl. spisning (ekskl. drikkevarer):
kr. 310,00
Koncert ekskl. spisning:
kr. 100,00
Frist for bestilling af billetter inkl.
spisning: 1.9.2020
Billetsalg i Esbjerg via Den Ny Opera
www.dennyopera.dk

Hvis man skal pege på noget, der kan
hjælpe én til at nå frem til det ”guddommelige”, så kommer mad og musik sikkert op
i toppen af denne liste. Ved denne koncert
vil netop disse to jordiske fornøjelser være
mulige at forene på én og samme tid. I
samarbejde med Den Ny Opera i Esbjerg
er dette koncept udviklet, hvor man udover
de perlende toner af Mozart og Beethoven
også kan nyde en dejlig menu med et glas
vin. Det er vores håb, at vi med dette koncept får skabt en ny og unik samlet oplevelse af både det at gå ud og spise og lytte til
klassisk musik.
For yderligere information se orkestrets
hjemmside www.sdjsymfoni.dk

I pausen
Hovedret

Koncert 2. del
Mozart:
Arier og ensembler
fra Figaros bryllup

Dirigent: Lars Ole Mathiasen
Solister:
SUSANNA Frederikke Kampmann
FIGARO Lars Møller
GREVINDEN Henriette Bonde Hansen
GREVEN Jens Søndergaard
CHERUBINO Francine Vis
MARCELINA Liv Oddveig Midtmageli
BARTOLO Jørn Pedersen
BASILIO Jakob Næslund Madsen
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SAMARBEJDE MED DEN JYSKE OPERA

Oktober 2020

Marts 2021

Se spilledatoer og billetsalg på 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.
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I 2020/21 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, hvor du også
kan læse mere om venneforeningen.

Se mere om Venneforeningen på www.sdjsymfoni.dk

BEETHOVEN

MISSA SOLEMNIS
Fr. 30.10.2020 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Lø. 31.10.2020 kl. 19.00 - Deutsches Haus, Flensborg
Sø. 1.11.2020 kl. 18.30 - Laeiszhalle, Hamburg

Dirigent: Matthias Janz
Solister: Johanna Winkel, sopran
Lena Belkina, mezzosopran
Ilker Arcayürek, tenor
Sorin Coliban, bas
Kor: Flensburger Bach-Chor
Symphonischer Chor Hamburg

Et af de mest krævende værker i litteraturen for kor, symfoniorkester og solister er
Beethovens Missa Solemnis. Ikke så meget
grundet antallet af medvirkende men mere
på grund af værkets krævende partier for
såvel solister som kor. Det er med stor glæde, at vi derfor i samarbejde med Matthias
Janz, Flensburger Bach-Chor og Symphonischer Chor Hamburg, samt fire velsyn-

gende solister fejrer Beethovens 250 år
med opførelsen af dette værk. Beethoven
komponerede værket i årene 1819-1823
og det blev efterfølgende uropført den 7.
april 1824 i Sankt Petersborg - Rusland.
Koncertsponsor
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DEFINE
FESTIVAL
Fr. 6.11.2020 Kl. 20.00
Koncertsalen Alsion
Sønderborg
Dirigent: Søren K. Hansen
Thomas Adès:
Three studies from Couperin
Søren Lyngsø Knudsen:
Komposition for orkester og elektronica
med 3D-visualisering
Sønderjyllands Symfoniorkester opfører
ved DEFINE festival i et samarbejde med
komponist og lydkunstner Søren Lyngsø
Knudsen et bestillingsværk, som forener
lyd, 3D-billeder og film. Søren Lyngsø har
i mange år afsøgt krydsfeltet mellem visuelle billeder, elektronisk og akustisk musik
og vil her opføre en til denne koncert komponeret audiovisuel oplevelse af lyd, 3D
projektioner og musik. En grænsesøgende
og anderledes koncert som bogstavelig talt
sætter symfoniorkestret og den symfoniske
klang i et nyt og moderne lys.
Enhedspris: kr. 50,00.
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Læs hele programmet for
DEFINE-festival 2020 på
www.definefestival.com

Soundprint / Søren Lyngsø Knudsen

DEBUSSY

DANS FOR HARPE
To. 12.11.2020 kl. 20.00 - Brødremenighedens Kirke, Christiansfeld
Fr. 13.11.2020 kl. 19.30 - A. P. Møller Skolen’s aula, Slesvig
Koncertserien ”Nye veje i en klassisk verden” muliggøres i samarbejde med Augustinus Fonden

Lars-Erik Larsson: Pastoral-suite
Debussy: Danses sacrée et profane
Mozart: Symfoni nr. 38 – ”Prag”
Maria Badstue

Lucie Delhaye

Vi drager rundt i Europa fra Norden over
Frankrig og til Tjekkoslovakiet med tre skønne komponister og orkestrets foretrukne
harpenist Lucie Delhaye som solist på harpe. Lars Erik Larsson regnes som en af de
betydeligste repræsentanter for den nyere

Foto/ Lou Mouw

Dirigent: Maria Badstue
Solist: Lucie Delhaye, harpe

svenske kompositionsmusik. Efter kompositionsstudier hos Alban Berg slog han sit navn
som komponist fast med både orkestermusik, ballet- og filmmusik. I Danmark er hans
bedst kendte værk netop dette, som indleder vores koncert, ”Pastoral-suite”. Vi drager til Frankrig med Claude Debussys værk
”Danses sacrée et profane” komponeret i
1904 som bestillingsværk fra instrumentbygger-firmaet Pleyel, der havde udviklet
en ny type harpe og ønskede et soloværk
til præsentationen. Et enkelt lille stykke for
harpe ville givetvis have været nok, men
Debussy komponerede med dette værk
en sand lille perle for harpe og strygere,
som langt overgår det oprindelige formål.
Europaturen ender i Prag med Mozart og
hans symfoni nr. 38. Premieren fandt sted
den 19. januar 1787 i Prag og symfonien fik
derfor tilnavnet ”Prag-symfonien”.
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SCHEHERAZADE
To. 19.11.2020 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Fr. 20.11.2020 kl. 20.00 - Harmonien, Haderslev
Koncertintroduktion kl. 19.00 før begge koncerter

Foto/ Kike Barona

Dirigent og solist på viola: Henrik Schaefer
Solist: Johannes Fleischmann, violin
Mozart: Sinfonia Concertante
Rimskij-Korsakov: Scheherazade

Johannes Fleischmann
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Foto/ Luaks Beck

Henrik Schaefer

Scheherazade er kvinden, som fortæller
kaliffen, Shahryar, de Tusind og én Nats
eventyr i eventyret af samme navn. En historie i historien – eller mere rigtigt en samlehistorie. Oprindeligt var kaliffen gift med
en kvinde, som han elskede højt, men hun
var ham utro. Derfor besluttede han sig for
at blive gift med en jomfru hver dag og skar
hovedet af hende, når dagen var omme.
En dag blev han så gift med Scheherazade. Hun var ikke som de andre – hun var
meget mere forudseende og havde en historie til hver dag. Når dagen var omme,
sagde hun, at hun ville fortsætte historien
den følgende dag. Da kaliffen var nødt

til at høre historien til ende, nænnede han
ikke at dræbe hende. Efter 1001 nat med
historier og uden at Shahryar har dræbt
sin kone, da afslutter Scheherazade sine
fortællinger, og der er Shahryar blevet så
forelsket i hende, at han afstår fra at dræbe
en ny kone hver morgen. Derved lever de
lykkeligt til deres dages ende. Denne fortælling vil man kunne høre i Rimskij-Korsakovs musikalske gendigtning hvor violinen
tager rollen som eventyrfortællersken Sheherazade.
Koncertsponsor

BRAHMS & BEETHOVEN
To. 26.11.2020 kl. 20.00 - Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
Koncertintroduktion kl. 19.00

Fr. 27.11.2020 kl. 19.30 - Deutsches Haus, Flensborg
Chefdirigent Johannes Wildner
Solister: Albena Danailova, violin
Tamás Varga, cello

Tamás Varga

Johannes Wildner

Foto/ Luaks Beck

Albena Danailova

med sin lyriske og ekspressive adagio efterfulgt af den energiske finale med de to
solister i front, Tamás Varga på cello (førstecellist i Wiener Philharmoniker) og koncertmester samme sted Albena Danailova
på violin, med garanti vil få taget til løfte sig.

Foto/ Olga Kretsch

Beethoven: Ouverture til Egmont
Brahms: Koncert for violin, cello og orkester
Beethoven: Symfoni nr. 4
Med orkestrets chefdirigent i spidsen for
orkestret og to vidunderlige repræsentanter
for den ypperste centraleuropæiske strygertradition vil man her opleve et program
med Beethoven og Brahms, hvor ikke mindst
Brahms’ dobbeltkoncert for violin og cello

Koncertsponsor
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FAMILIEJULEKONCERT

MED KALLE

Ti. 1.12.2020 kl. 18.30 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
On. 2.12.2020 kl. 18.30 - Harmonien, Haderslev
To. 3.12.2020 kl. 19.00 - Wikinghalle, Handewitt
Dirigent: Jakob Hultberg
Solist og konferencier: Kalle Mathiesen
Nissekor fra lokale skoler
Sønderjyllands Symfoniorkesters årlige julekoncert for børn får i år besøg af Kalle
Mathiesen, manden som de seneste år er
blevet landskendt for sit unikke enmandsorkester med sækkevogns-trommesæt, boremaskine og sære spillestil. Han kommer oprindelig fra Rødding og i kraft af adskillige
optrædener i bl.a. Ramasjangs programmer vil især børn og barnlige sjæle kunne
huske ham. Så det er et kendt og populært
ansigt, børnene kommer til at møde ved de
festlige og skægge julekoncerter med Sønderjyllands Symfoniorkester.
Den unge danske dirigent Jakob Hultberg
står i spidsen for orkestret, ligesom orkestret
traditionen tro igen i år får hjælp af nissekor
bestående af børn fra lokale kor i Sydslesvig og Syd- og Sønderjylland.

Billetpriser: Se side 43
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JULEGALLA
To. 10.12.2020 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Dirigent: Gareth Hudson
Sangsolister: Annette Heick og Bo Kristian Jensen

denne gang med solisterne Annette Heick
og Bo Kristian Jensen i front, som med dirigent Gareth Hudson og Sønderjyllands
Symfoniorkester har sammensat et alsidigt
program der uden tvivl vil bringe alle i den
helt rigtige julestemning.

Gareth Hudson

Annette Heick

Koncertsponsor

Bo Kristian Jensen

Foto/Trond Gudevold

Alle sejl er sat, når årets julegallakoncert
løber af stablen. For julen er andet end
and, flæskesteg og risalamande, juletiden
er også en fest, og ingen fest uden god
musik. Igen i år inviterer Sønderjyllands
Symfoniorkester traditionen tro til julegalla
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BACH

JULEORATORIET1.-3. del

To. 17.12.2020 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Fr. 18.12.2020 kl. 20.00 - Kristkirken, Kolding
Lø. 19.12.2020 kl. 16.00 - Løgumkloster Kirke
Dirigent: Florian Helgath
Solister: Katja Stuber, sopran
Kristina Hammarström, mezzosopran
Valdemar Villadsen, tenor
Steffen Bruun, bas
Kor: Filharmonisk Kor
Korleder: Alice Granum
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Bachs Juleoratorium er et af hans mest berømte og oftest opførte kirkelige værker.
Juleoratoriet er skrevet som seks forskellige
kantater for juletiden. Ved dette års koncerter opføres de tre første kantater af Juleoratoriet, nemlig de kantater, som fortæller
historien om Jesu fødsel. Fortællingen begynder altså med evangeliet, 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 Juleoratorium 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 i dag.
Koncertsponsor

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

TEATER
Giuseppe Verdi

Poul Schierbeck

Rigoletto

Fête Galante

Den Jyske Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester

Den Jyske Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester

Fredag den 9. oktober 2020 kl. 19.30
Danmarkspremiere

Fredag den 12. marts 2021 kl. 19.30
Koncertsalen Alsion

Koncertsalen Alsion

Køb billetter på www.sonderborgteaterforening.dk
eller tlf. 70 20 20 96 - og læs mere i brochuren
Teater i Sønderborg 2020/21

Bestillingskupon
Koncert/by:

Prisgruppe
A

B

Prisgruppe
C

Koncert/by:

Sønderborg, 10.9.2020*

Haderslev, 29.1.2021

Sønderborg, 17.9.2020*

Sønderborg, 4.2.2021*

Haderslev, 18.9.2020

Haderslev, 5.2.2021

Sønderborg, 30.10.2020*

Sønderborg, 10.2.2021*

Christiansfeld, 12.11.2020

Sønderborg, 25.2.2021*

Sønderborg, 19.11.2020*

Haderslev, 26.2.2021

Haderslev, 20.11.2020

Sønderborg, 23.3.2021*

Aabenraa, 26.11.2020

Haderslev, 24.3.2021

Sønderborg, 10.12.2020*

Sønderborg, 9.4.2021*

Sønderborg, 17.12.2020*

Ribe, 10.4.2021

Kolding, 18.12.2020

Christiansfeld, 16.4.2021

Løgumkloster, 19.12.2020

Sønderborg, 27.5.2021*

Sønderborg, 6.1.2021

Aabenraa, 4.6.2021

Kolding, 7.1.2021

Sønderborg, 23.6.2021

Tønder, 9.1.2021
Sønderborg, 14.1.2021*
Aabenraa, 22.1.2021
Løgumkloster, 28.1.2021
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Antal koncerter i alt

A

B

C

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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SÆSONKORT
Ta’ chancen og kom billigt til mange koncerter med Sønderjyllands Symfoniorkester
– køb et sæsonkort til sæsonen 2020/21
Hvorfor et sæsonkort?
Hvis du vil opleve mange forskellige koncerter med Sønderjyllands Symfoniorkester
til en yderst favorabel billetpris, er vores
nye sæsonkort helt sikkert noget for dig.
Ved køb af et sæsonkort for sæsonen
2020/21 til kr. 2020,00 får du mulighed
for at bestille to billetter til alle de koncerter,
hvor Sønderjyllands Symfoniorkester står
som arrangør.

24

Hvornår kan jeg bestille billetterne?
Billetterne kan bestilles tidligst fra mandag
i den uge, hvor koncerten afholdes. Du kan
med et sæsonkort få to billetter til hver koncert, forudsat at der stadig er ledige pladser, når du henvender dig.

Hvordan får jeg billetterne?
Billetterne bestilles enten pr. mail eller telefon ved henvendelse til orkestrets administration. Du kan også tage chancen og
komme på koncertdagen. Her viser du blot
kortet og får adgang til koncerten naturligvis såfremt, at der ikke allerede er udsolgt.
Du kan orientere dig om koncerten er udsolgt på orkestrets hjemmeside.
Er der koncerter, som sæsonkortet
ikke giver adgang til?
Ja - sæsonkortet giver ikke adgang til koncerter arrangeret af vores samarbejdspartnere
f.eks.: Tinglev Forum, Opera på Grænsen,
Den Ny Opera, Sønderborg Teaterforening,
Sydslesvigsk Forening og Den Jyske Opera.
Her fås billetterne fortsat kun gennem de respektive partneres billetsalgssteder.

NYTÅRSKONCERTER
On. 6.1.2021 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
To. 7.1.2021 kl. 20.00 - Kolding Teater
Fr. 8.1.2021 kl. 19.30 - Vejle Musikteater
Lø. 9.1.2021 kl. 16.00 - Tønderhal 2, Tønder
Dirigent: David Riddell
Sangsolister: Julie Steincke og Frederik Rolin

David Riddell

en buket af de skønneste sange, arier og
duetter fra musicalens, operettens og operaens verden. Sønderjyllands Symfoniorkester dirigeret af den altid humørfyldte David
Riddell vil derudover bidrage med fejende
orkesterstykker og festlige klassiske nytårstoner. En nytårskoncert, hvor vi byder 2021
velkommen med den skønneste nytårsmusik
og sang.

Julie Steincke

Koncertsponsor

Billetsalg til Vejle Musikteater via
www.billetten.dk

Frederik Rolin

Foto/Marie Louise Munkegaard

Til dette års nytårskoncert har vi engageret
to af landets yngre men allerede etablerede kunstnere. Julie Steincke, som også er
kendt under kunstnernavnet JulieAnn, har
slået sit navn fast både som skuespillerinde
og sangerinde, ligesom barytonen Frederik
Rolin de seneste år har markeret og etableret sig på operascener i det ganske land.
Med disse to stemmer i front har vi samlet
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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 Sønderjyl-
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lands 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 www.sdjsymfoni.dk

DEN VIRTUOSE
TROMPET
To. 14.1.2021 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Koncertintroduktion kl. 19.00
Dirigent: Hans Graf
Solist: Elias Heigold, trompet
Stravinskij: Feens kys
Arutiunian: Trompetkoncert
Rachmaninov: Symfoni nr. 2

Foto/Patricio Soto

Hans Graf

Koncertsponsor
Elias Heigold

Koncerten starter med ”Feens kys” Oprindeligt musik til en ballet i én akt komponeret af Stravinskij til George Balanchine
og New York City Ballet i 1928. Musikken
tager udgangspunkt i H. C. Andersens
eventyr ”Isjomfruen”. Orkestrets solotrompetist Elias Heigold optræder som solist i
Arutiunians trompet-koncert, som rummer
både sjælfulde smægtende melodier, der
leder tankerne hen på armensk folkemusik
men også masser af teknisk virtuose steder
som giver solisten alle muligheder for at demonstrere sin virtuositet og tekniske færdigheder. Koncerten afrundes med Rachmaninovs mægtige 2. symfoni, som sammen
med klaverkoncerterne nr. 2 og 3 er hans
mest populære og oftest spillede værker.
Koncerten dirigeres af den østrigske mesterdirigent Hans Graf, som netop i denne
sæson 2020-2021 er tiltrådt som chefdirigent for Singapore Symphony Orchestra.
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PROKOFIEV
& DVORÁK

Fr. 22.1.2021 kl. 20.00 - Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
Koncertintroduktion kl. 19.00

Prokofiev: Sinfonia Concertante
Dvorák: Symfoni nr. 9

Maria Badstue

Foto/ Lou Mouw

Dirigent: Maria Badstue
Solist: Hüseyin Gündoğdu, cello

Med den danske dirigent Maria Badstue i
front tager vi på en tur rundt i verden først
til Rusland med Sergej Prokofievs Sinfonia
Concertante for cello og orkester, hvor orkestrets egen cellist Hüseyin Gündoğdu er
solist, hvorefter turen går til Amerika med
den tjekkiske komponist Antonin Dvoráks
9. symfoni ”Fra den nye verden”. Den blev
komponeret i 1893 under hans ophold i
USA (1892-1895).
Koncertserien ”Nye veje i en klassisk verden” muliggøres i samarbejde med Augustinus Fonden

Hüseyin Gündoğdu
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UNGT
VIOLINTALENT
To. 28.1.2021 kl. 20.00 - Løgumkloster Kirke
Fr. 29.1.2021 kl. 20.00 - Haderslev Domkirke
Chefdirigent Johannes Wildner
Solist: Anna Agafia Egholm, violin
Ravel: Le tombeau de Couperin
Beethoven: Romance i F-dur for violin og orkester
Schubert: Symfoni nr. 3

Johannes Wildner

Foto/ Luaks Beck

Koncertsponsor

Koncertens første værk, Ravels Le Tombeau
de Couperin, er oprindeligt et værk for soloklaver, som siden er blevet arrangeret for
orkester af komponisten selv. Hver enkelt
sats er dedikeret til en af hans soldater kammerater, som faldt under første verdenskrig.
Den unge danske violinist Anna Agafia Egholm spiller Beethovens lyriske og smukke
romance i F-dur, hvilket leder os frem til programmets hovedværk Schuberts 3. symfoni.
Den 24 maj 1815, nøjagtigt to måneder efter
Schubert havde færdiggjort sin 2. symfoni,
påbegyndte han arbejdet med sin 3. symfoni, og selvom den også bærer præg af hans
store klassiske forbilleder Haydn og Mozart,
kan man i alle satserne genkende Schuberts
umiskendelige tonesprog.

Anna Agafia Egholm
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MOZART

KLAVERKONCERT NR. 24
To. 4.2.2021 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Fr. 5.2.2021 kl. 20.00 - Harmonien, Haderslev
Dirigent: Gerard Salonga
Solist: Elisabeth Holmegaard Nielsen, klaver
Beethoven: Coriolan ouverture
Mozart: Klaverkoncert nr. 24
Schumann: Symfoni nr. 1
Vi starter koncerten med Beethovens Coriolan ouverture og herefter følger Mozarts
klaverkoncert nr. 24 med den unge danske pianist Elisabeth Holmegaard Nielsen.
Schumanns symfoni nr. 1 ”Forårssymfonien” er den første symfoniske komposition
Gerard Salonga

fra Schumanns hånd, som indtil da nærmest udelukkende havde bestået af kompositioner for klaveret. Aftenens dirigent
filippinske Gerard Salonga stiftede orkesteret bekendtskab med i forbindelse med
indspilningerne af værker af George Gershwin tilbage i august 2019. Kemien mellem
orkester og dirigent var ved den lejlighed
så god, at dette udløste en invitation til at
dirigere orkestret ved disse koncerter.

Koncertsponsor
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Elisabeth Holmegaard Nielsen

TROLDSPEJLET
IN SYMPHONY

Koncertsponsor

On. 10.2.2021 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
To. 11.2.2021 kl. 19.30 - Deutsches Haus, Flensborg
Dirigent: Peter Ettrup Larsen
Konferencier: Jakob Stegelmann
Hvad er et computerspil uden et symfoniorkester? Ikke meget…..
Troldspejlet In Symphony er en symfonisk
aften med Jakob Stegelmann og den bedste musik fra computerspillenes og de nørdede films verden.
Hør Sønderjyllands Symfoniorkester genskabe de fantastiske musikalske stemninger, der er filmenes og spillenes livsnerve
- den lyd, de ikke kan leve uden - og som
gør, at vi bliver grebet.
På programmet er spilklassikere som Call
of Duty og Doom - men også helt nye spil
som det danske Forgotton Anne. Fra nørdefilmene får vi både superhelte-musik,
fantasy-klassikere og gyser og science fiction-musik fra Star Trek til Dødens Gab.

Jakob Stegelmann
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DEN FLYVENDE HOLLÆNDER
To. 25.2.2021 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Fr. 26.2.2021 kl. 20.00 - Harmonien, Haderslev
Koncertintroduktion kl. 19.00 før begge koncerter
Dirigent: Tung-Chieh Chuang
Solist: Jiyoon Lee, violin
Wagner: Ouverture til Den Flyvende Hollænder
Nielsen: Violinkoncert op. 33
Sibelius: Symfoni nr. 5
I århundreder har legenden om spøgelsesskibet ’Den flyvende hollænder’ været en
af de mest sejlivede blandt søfolk, for hvem
det uhyggelige skib varsler død, storm og
forlis. Selv kom Richard Wagner på idéen
til at udforske myten, da han i 1839, på
flugt fra kreditorer, endte i havsnød ud for
den norske kyst. Resultatet blev en opera
om den menneskelige søgen efter forløsning fra livets stormvejr. Efter denne dramatiske optakt går programmet videre med
Carl Nielsens violinkoncert. Den er med
sine kun to satser ret usædvanlig. Man kan
næsten tale om to fine særskilte koncerter.
Det har muligvis generet mange, at formen
således er anderledes end traditionen foreskriver, men hermed er der på den anden
side mulighed for såvel den indadvendte
som den mere virtuose fortolkning af det
mesterværk, som koncerten er. Koncerten
afsluttes med Sibelius’ 5. symfoni, hvor
dirigenten Tung-Chieh Chuang vil føre os

gennem dét Sibelius selv beskrev således:
”Hvor de fleste nulevende komponister har
travlt med at mixe cocktails af forskellig art
og slags tilbyder jeg publikum et glas rent
koldt vand.” Benjamin Britten har om denne
symfoni udtalt: ”Han må have været beruset da han skrev den.”

Koncertsponsor

Jiyoon Lee
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SYMFONIORKESTRET
& DE UNGE TALENTER
FRI ENTRÉ

On. 17.3.2021 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Dirigent: Bjarte Engeset
Sønderjyllands Symfoniorkester indgår
som en vigtig del af landsdelens musikalske
talentudvikling. I den forbindelse samarbejder Sønderjyllands Symfoniorkester hvert
år med MGK-Syds (Musikalsk GrundKursus) klassiske elever om en workshop og
et praktikforløb i Koncertsalen Alsion in-

deholdende orkesterprøver, undervisning
med orkestrets musikere som mentorer, og
sammenspil i små og store grupper. Forløbet sluttes af ved at MGK-eleverne deltager i en koncert sammen med orkestrets
faste musikere, hvilket altid er garanti for en
energifyldt og festlig afslutningskoncert.

Vil du vide mere om MGK?
Læs på sonderborgmusikskole.dk
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KARL JENKINS

STABAT MATER KOMP. 2008

MED GYMNASIEKORENE
Ti. 23.3.2021 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
On. 24.3.2021 kl. 20.00 - Harmonien, Haderslev
To. 25.3.2021 kl. 20.00 - A.P. Møller Skolen, Slesvig
Koncertintroduktion kl. 19.00 i Sønderborg og Haderslev
Sønderjyllands Symfoniorkester opfører
sammen med de syd- og sønderjyske gymnasiekor samt gymnasiekor fra Sydslesvig
Karl Jenkins’ ”Stabat Mater”. Værket ”Stabat Mater” af den walisiske komponist Karl
Jenkins, er baseret på en bøn fra det 13
århundrede ”Stabat Mater”. I lighed med
mange af Karl Jenkins’ øvrige værker forener
han også i dette værk musikalsk inspiration
fra såvel vestlig symfonisk orkestertradition
med forskellige etniske blæseinstrumenter
og vokal-traditioner fra Mellemøsten.

Koncertsponsor
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Dirigent: David Riddell
Solist: Francine Vis
Kor: Syd- og sønderjyske gymnasiekor
samt gymnasiekor fra Sydslesvig

DVORÁK

KOMP. 1877

STABAT MATER

MED FILHARMONISK KOR
Fr. 9.4.2021 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Lø. 10.4.2021 kl. 16.00 - Ribe Domkirke

Chefdirigent Johannes Wildner
Solister:
Mette-Maria Øyen, sopran
Fanny Kempe, mezzosopran
Christian Damsgaard, tenor
Thomas Storm, bas
Kor: Filharmonisk Kor m.fl.
Korleder: Alice Granum

Det bliver en smuk aften med følelserne
uden på tøjet, når Sønderjyllands Symfoniorkester i samarbejde med fire dygtige solister, og Filharmonisk Kor under ledelse af
chefdirigent Johannes Wildner opfører Antonín Dvoráks smukke værk Stabat Mater.
Dvorák skrev musikken til den ældgamle
latinske tekst, omhandlende den sørgende
Jesu moder, i en dyb sorgperiode, hvor han
selv havde mistet sin kun to dage gamle
datter Josefa. Antonín Dvoráks udgave af
musikken til den sørgende moder betegnes
som den mest symfoniske af de forskellige
musikalske udgaver. Selvom man som lytter
overvældes af en stærk emotionel musikoplevelse ender værket dog i en optimistisk
stemning, der vækker håb i sorgen.

Koncertsponsor
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DØDEN OG PIGEN
To. 15.4.2021 kl. 19.30 - Christuskirche, Nibøl
Fr. 16.4.2021 kl. 20.00 - Brødremenighedens Kirke, Christiansfeld
Dirigent og solist: Antje Weithaas, violin
Haydn: Violinkoncert nr. 3
Schubert: Der Tod und das Mädchen
(arr.: G. Mahler)

Antje Weithaas
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Foto/ Marco Borggreve

Schubert kredser i sin d-mol strygekvartet
med tilnavnet ”Døden og Pigen” om dette tema, som han også har benyttet i en af
sine lieder - en mørk og dyster sang, hvor
en ung pige opsøges af døden og fortvivlet
prøver at få døden til at lade hende gå og
ikke tage hende. Her får vi dette værk i orkesterudgaven og med dirigent og violinist
Antje Weithaas som orkesterleder. Koncerten indledes med Haydns 3. violinkoncert
med Antje Weithaas som både orkesterleder og solist.

FAMILIEKONCERT

TRASH 2.0

Fr. 7.5.2021 kl. 19.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Lø. 8.5.2021 kl. 16.00 - Deutsches Haus, Flensborg
Dirigent: Christian Øland
Solister: Slagtøjsgruppen TRASH
TRASH består af to slagtøjsspillere, der underholder med events og shows, hvor musik
og teater blandes på helt nye måder. Instrumenterne er almindelige ting som skraldespande, cykler og plastikrør, som de bruger
til at lave overraskende musikalske shows
med solidt tag i såvel børn som voksne. Med
i dag mere end 500 spillede koncerter,

shows og events i hele Norden og Baltikum, samt indslag for bl.a. TV2, Nordisk
Ministerråd, UEFA og Copenhagen Jazzfestival er det en alsidig og erfaren slagtøjsduo, som her indbyder til musikalske løjer
for hele familien.
Billetpriser: Se side 43

TRASH
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DIRIGENTSEMINAR
ÅBEN PRØVE - FRI ENTRÉ

On. 12.5.2021 kl. 10.00-14.00
Koncertsalen Alsion, Sønderborg
At dirigere et symfoniorkester er ikke noget
man sådan lige gør – det 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 diri-

gentstuderende med råd og vejledning af
erfarne dirigenter får mulighed for at lære
og udvikle deres dirigentkundskaber. Denne gang afsluttes seminariet med en åben
prøve, således at også publikum får mulighed for at lære nye unge dirigenter at kende
og måske endda finde en ung dirigent, hvis
karriere de ønsker at følge i fremtiden.

UNG-KORT
18 koncerter i sæson 2020/21 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 2020/21.
Du kan købe dit UNG-kort i orkestrets administration på Alsion i Sønderborg – hverdage mellem kl. 9 og 14 mod forevisning af
gyldigt studiekort. Så har du fri adgang til
korpodiet (balkonen bag ved orkestret) ved
alle orkestrets egne koncerter i Alsion*.
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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 30/10, 1/12, 17/12,
23/3 og 9/4 skal man afhente en gratis
pladsbillet i orkestrets administration, da
korpodiet er i brug til disse koncerter.

SAMARBEJDSKONCERT

MED SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES SINFONIEORCHESTER
On. 26.5.2021 kl. 19.30 - Deutsches Haus, Flensborg
To. 27.5.2021 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Chefdirigent Johannes Wildner
Koncertsponsor
Steen Pade: ”Am Abend” fire sange for baryton og orkester
Schönberg: ”Lied der Waldtaube” fra Gurrelieder for mezzosopran og orkester
Wagner: ”Valkyrieridtet” fra operaen Valkyrien
”Siegfrieds Rheinfahrt” og “Siegfrieds Tod” fra Ragnarok
Brünnhildes arie “Starke Scheite schichtet mir dort” for sopran og orkester fra Ragnarok
Denne gang er det Sønderjyllands Symfoniorkester og orkestrets chefdirigent Johannes Wildner, som har sammensat programmet til dette års samarbejdskoncert.
Et usædvanligt og storslået program, som
inkluderer uddrag af både Valkyrien og
Ragnarok bl.a. den udødelige arie ”Star-

ke Scheite” fra Ragnarok. Men også Steen
Pades fire sange ”Am Abend” for baryton
og orkester har fundet plads sammen med
Arnold Schönbergs ”Lied der Waldtaube”
for mezzosopran og orkester fra Gurrelieder. En usædvanlig sammensætning med
en rød tråd som binder en nulevende dansk

komponist Steen Pade til tysk senromantik
og frem til Schönbergs modernisme. Alt
dette fremført i et samarbejde mellem et
dansk og et tysk symfoniorkester på den
helt store symfoniske klinge.
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POULENC FOR TO KLAVERER
Fr. 4.6.2021 kl. 20.00 - Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
Koncertintroduktion kl. 19.00
Dirigent: Tung-Chieh Chuang
Solister: Rikke Sandberg, klaver
Tanja Zapolski, klaver

Koncertsponsor

Tjajkovskij: Capriccio Italien
Poulenc: Koncert for to klaverer og orkester
Debussy: La Mer

Tung-Chieh Chuang
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Russisk og fransk musik står på programmet ved denne koncert. Først Tjajkovskijs
Capriccio Italien inspireret af hans rejse til
Italien med sin bror Modest for at komme
sig oven på det brudte ægteskab med Antonina Miliukova. Efter denne symfoniske

fantasi står Poulencs Koncert for to klaverer på programmet. Værket beskrives ofte
som højdepunktet i Poulencs tidlige periode som komponist, hvilket han også selv
har udtalt til sin ven musikvidenskabsmanden Paul Collaer: ”Du vil selv få at høre at

Rikke Sandberg

der er tale om et stort fremskridt i forhold
til mine tidligere værker – Jeg er i sandhed
ved at træde ind i en ny storhedsperiode
som komponist.” Til slut afrundes aftenen
med Debussys billedrige og karakterfulde
orkesterværk ”La Mer”.

Tanja Zapolski

BØRNEHAVEKONCERTER
FOR INVITEREDE BØRNEHAVER

To. 10.6.2021 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Børnehaven og musikken er en vinderkombination. Børn er fra fødslen glade for at
lytte og bevæge sig til musik. Det begynder
allerede inde i mors mave. Det at synge er
den direkte vej til at skabe følelsesmæssig
og social nærhed og fælles forståelse – at
synge er at kommunikere.

Sønderjyllands Symfoniorkester har i samarbejde med Sønderjysk Sangcenter og
sangcentrets leder Mette Rasmussen sammensat en børnehavekoncert med sange
og musik. Børnene lærer således både
sangene at kende men får samtidigt også
en bedre begrebsdannelse. Gennem både
bevægelse og sang styrkes og understøttes
denne udvikling.

Koncertsponsor

NORDIC MASTERCLASS
AFSLUTNINGSKONCERT - FRI ENTRÉ

Fr. 18.6.2021 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
I år finder Nordic Masterclass for Conductors sted for 8. gang. Nordic Masterclass
har udviklet sig til en international anerkendt og velrenommeret masterclass for
talentfulde unge dirigenter. Gennem årene har mere end 400 unge dirigenter fra
hele verden ansøgt om at blive blandt de

deltagende i den årlige masterclass, der
blev grundlagt i 2012 på initiativ af dirigent Maria Badstue, som ud over at være
kunstnerisk leder af masterclass’en også er
assisterende underviser til professor Jorma
Panula.
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SANKT HANS-KONCERT
On. 23.6.2021 kl. 19.30 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Chefdirigent Johannes Wildner
Solist: Rusanda Panfili, violin

Johannes Wildner
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Koncertsponsor

Orkestrets chefdirigent Johannes Wildner
afrunder sæsonen 2020/21 ved at føre
publikum og orkester igennem aftenen
med festlige symfoniske værker og virtuose violin soloer, hvor aftenens solist er
garanten for gnistrende og medrivende
violinspil. Rusanda Panfili stammer oprindeligt fra Chisinau, Moldova, og hun påbegyndte violinstudierne i Rumænien på
“George Enescu” musikskolen i Bukarest.
Derefter blev hun i en alder af blot 11 år
optaget som studerende på Musikkonservatoriet i Wien. Vi vil hermed gerne sige
tak for sæsonen 2020/21 og vi glæder os
til at se jer alle igen.
Rusanda Panfili

BILLETTER & 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 38 vedr. UNG-kort i Alsion).
Sæsonkort
Med et sæsonkort kan du komme billigt til mange koncerter, forudsat at du tager chancen og først bestiller dine billetter i den uge,
hvor koncerten finder sted. Et sæsonkort for sæsonen 2020/21 koster kr. 2020,00. Læs mere om sæsonkortet på side 24.
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
Gavekort kan købes på www.billetten.dk. Herved modtager du et
gavekort med en kode, som kan indløses ved køb af billetter via
www.billetten.dk. Gavekort kan også 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, Flensburger Bach-Chor og Symphonischer
Chor Hamburg 31.10.2020 og 1.11.2020, se www.flensburger-bach-chor.de og www.symphonischer-chor-hamburg.de. Til
samarbejdskoncerten med Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester 26.5.2021, 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.

Sæsonplan 2020/21 er udgivet af:
Sønderjyllands Symfoniorkester,
Alsion 2, 6400 Sønderborg,
tlf. 79 30 11 50 (kl. 9-14).

Redaktion og tekst: Nikolaj Andersen
info@sdjsymfoni.dk, www.sdjsymfoni.dk
RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES
43

S t o r s l å e t

g e n k l a n g

