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I den kommende sæson præsenteres en bred vifte af klassiske og mo-
derne værker, solokoncerter, symfonier og kammerkoncerter. Glæd jer 
til et væld af musikalske højdepunkter!
Orkestret indleder sæsonen i samarbejde med Tinglev Forum og 
Kolding Kommune, når der både spilles koncert i Tinglev med ”De 
skønneste toner” og derefter, en længe ventet og corona-forsinket, re-
lancering af ”Opera på Skamlingsbanken”. Koncerter med ny dansk 
musik er højdepunkter i denne sæson. I kan se frem til uropførelsen af 
Jesper Kochs nykomponerede hornkoncert bestilt af Sønderjyllands 
Symfoniorkester og skrevet til orkestrets hornist Jeppe Rasmussen, Ib 
Glindemanns trompetkoncert med orkestrets egen trompetist Mi-
chael Mathiasen som solist samt Anders Koppels Accordeon-koncert 
skrevet til Bjarke Mogensen og med Bjarke som solist. Gennem sæ-
sonen fastholdes vores tradition med, at orkestrets musikere også op-
træder i rollen som solister med orkestret: Ved sæsonåbningskoncer-
ten er Mihaela Oprea solist i Gades violinkoncert og senere i sæsonen 
er Simona Sindrestean solist i Strauss’ obokoncert. Genrer udenfor 
orkestrets standardrepertoire repræsenteres i samarbejde med bandet 
”Queen Machine”, hvor de største rock-hits fra Queens enorme re-
pertoire får tilføjet det store symfoniske brus.  
I sæson 2021/22 er der noget for enhver smag. Centrum i alt dette er 
vores fokus på fællesskabet med jer, kære publikum. Vi glæder os til at 
byde jer alle velkommen til sæsonen 2021/22 i en koncertsal tæt på jer 
over alt i hele Syd- og Sønderjylland samt Sydslesvig.

Nikolaj Andersen, 
Musikchef - Sønderjyllands Symfoniorkester 

Velkommen til sæsonen 2021/22
med 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: Uwe Prühs
For institutionens ansatte: 
Liana Sindvald og Jeppe Solløs Rasmussen

In der kommenden Saison präsentieren wir Ihnen eine breite Auswahl an 
klassischen und modernen Werken, Instrumentalkonzerten, Symphonien und 
Kammerkonzerten. Freuen Sie sich auf eine Fülle von musikalischen Höhe-
punkten. 
Das Orchester beginnt die Saison mit einer Zusammenarbeit mit dem Tinglev 
Forum und der Kolding Kommune mit dem Konzert „De skønneste toner“ in 
Tingleff und danach der lange erwarteten und durch Corona verspäteten Wie-
deraufnahme der „Opera på Skamlingsbanken“. Konzerte mit neuer dänischer 
Musik sind Höhepunkte dieser Saison. Freuen Sie sich auf die Uraufführung 
von Jesper Kochs Hornkonzert, eine Auftragsarbeit der Philharmonie Süddä-
nemark, geschrieben für unseren Hornisten Jeppe Rassmussen, Ib Glindemans 
Trompetenkonzert mit unserem Trompeter Michael Mathiasen als Solist sowie 
Anders Koppels Akkordeonkonzert geschrieben für Bjarke Mogensen und mit 
Bjarke als Solist. Während der Saison setzen wir die Tradition fort, dass Mu-
siker des Orchesters auch als Solist auftreten. Beim Saisoneröffnungskonzert ist 
Mihela Oprea Solistin in Gades Violinkonzert und später in der Saison ist Si-
mona Sindrestean Solistin in Strauss’ Oboenkonzert. In Zusammenarbeit mit 
der Band „Queen Machine“ präsentieren wir ein Genre abseits des Standar-
drepertoires des Orchesters, wobei die größten Rock-Hits von Queen eine starke 
symphonische Bereicherung erhalten. 
Die Saison 2021/22 bietet etwas für jeden Geschmack. Im Mittelpunkt all des-
sen steht unser Fokus auf die Gemeinschaft mit Ihnen, liebes Publikum. Wir 
freuen uns, Sie alle zur Saison 2021/22 in einem Konzertsaal in Ihrer Nähe in 
ganz Südjütland, Nord- oder Südschleswig begrüßen zu dürfen.

Nikolaj Andersen, 
Intendant der Philharmonie Süddänemark

Willkommen zur Saison 2021/22 
der Philharmonie Süddänemark

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
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1. VIOLIN
Rumen Lukanov, 1. koncertmester
Vakant, 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 Mallek

BRATSCH
Anne Augustinsson
Anthony van Buren
Ilka Kirbschus-Lohse
Jan Åkerlind
Katrin Rimer
Vakant
Vakant

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

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
Aline de Alcântara
Vakant

PAUKER
Henrik Cornelius Hansen

SLAGTØJ
Henrik Termansen

ORKESTRET

 H.K.H. Prins Joachim
Fotograf: Steen Brogaard

ADMINISTRATION & TEKNIK

Nikolaj Andersen, musikchef
Claus Semrau Jensen, producent/personaleadm.
Gitte Westphalen, økonomi/regnskab 
Louise Milling, kommunikation
Liana Sindvald, nodearkivar
Jan Odefey, regissør
Henrik Skelgaard, regissør

H.K.H. Prins Joachim er protektor for  
Sønderjyllands Symfoniorkester 
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PRO MUSICA
Søndage:
26. september 2021
31. oktober 2021
6. februar 2022
27. marts 2022
8. maj 2022

Koncertstart kl. 15.00

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. septem-
ber 1970 og Pro Musica kunne dermed 
fejre sit 50års jubilæum i 2020. 
Se programmet på www.promusica.dk, 
Facebook eller hold øje med dagspressen.

KONCERTER 
I EN KONCERTSAL TÆT PÅ DIG
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Aabenraa
Tradition & Arv    16.9.21
Glindemanns Trompetkoncert    30.9.21
Prokofieff & Dvorák    10.2.22
Play & Direct    10.3.22
Mozarts Requiem    23.3.22
Ny dansk hornkoncert    2.6.22

Esbjerg
Queen Machine in Symphony   14.1.22

Flensborg 
Strauss’ Obokoncert    23.9.21*
Das Paradies und die Peri    20.11.21*
Bjarke Mogensen spiller Koppel   26.11.21*
Beethovens 9.    30.12.21*
Bravo Beethoven    12.5.22*
Samarbejdskoncert    25.5.22*

Haderslev
Strauss’ Obokoncert    24.9.21
Julegalla    9.12.21
Mozarts klaverkoncert nr. 9    25.2.22
Play & Direct    11.3.22 

Hamborg 
Das Paradies und die Peri    21.11.21*
 
Husum 
This is Halloween    29.10.21*

Kolding
Händels Messias   17.12.21 
Nytårskoncert    8.1.22

Løgumkloster
Duruflés Requiem    14.10.21
Händels Messias    18.12.21

* Billetter købes gennem en anden arrangør 

end Sønderjyllands Symfoniorkester. 
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43
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49

Niebüll
Familiejulekoncert    2.12.21*

Ribe
Rued Langgaard Festival    3.9.21*
Verdis Requiem    4.3.22 
Ny dansk hornkoncert    3.6.22

Sjølund
Opera på Skamlingsbanken    15.8.21

Slesvig
Tradition & Arv    17.9.21*
Mozarts Requiem    24.3.22*

Sønderborg
Beethovens Kejserkoncert    26.8.21
Sæsonåbning    10.9.21
Prokofieffs Violinkoncert    7.10.21
This is Halloween    28.10.21
Das Paradies und die Peri    19.11.21
Familiejulekoncert    30.11.21
Julegalla    8.12.21
Händels Messias    16.12.21
Beethovens 9.    29.12.21
Nytårskoncert    5.1.22
Queen Machine in Symphony    13.1.22
Bartoks Koncert for to klaverer og slagtøj
20.1.22
Tjajkovskijs klaverkoncert    27.1.22
Mozarts klaverkoncert nr. 9    24.2.22
Verdis Requiem    3.3.22 
Symoniorkestret og de unge talenter 
16.3.22
Mozarts Requiem    22.3.22 
Bravo Beethoven    4.5.22 
Samarbejdskoncert    24.5.22
Dirigentseminar    10.6.22
Nordic Masterclass    16.6.22
Sankt Hans    23.6.22

s.
8

17

21
22
31
36

31

24

Tinglev
Sommerkoncert    8.8.21*

Tyrstrup
Duruflés Requiem    15.10.21

Tønder
Bjarke Mogensen spiller Koppel 
25.11.21
Familiejulekoncert    1.12.21
Nytårskoncerter    7.1.22
Klassiske favoritter    3.2.22

Vejle
Nytårskoncert    6.1.22*

Samarbejder med Den Jyske Opera
Aida    Efterår 2021*
Greven af Luxemborg    Forår 2022*
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Sø. 8.8.2021 kl. 15.00
Tinglev

Sønderjyllands Symfoniorkester
Dirigent: Jérôme Pillement

Solister: Frederikke Kampmann, sopran
Francine Vis, mezzosopran
Anders Kampmann, tenor
Teit kanstrup, baryton

SOMMERKONCERT
DE SKØNNESTE TONER
Uddrag fra klassiske værker og operaer, og musik og sang fra film og tv-serier

Arrangør og billetsalg
www.tinglevforum.dk

OPERA 
PÅ SKAMLINGSBANKEN

Sø. 15.8.2021 kl. 15.00

Johannes Wildner Julie MeeRa Albertsen Teit KanstrupMichael Bracegirdle

Sønderjyllands Symfoniorkester byder i 
samarbejde med Kolding kommune og 
MusikKolding til ”Opera på Skamlings-
banken”. Den nyetablerede Folkemøde-
plads på Skamlingsbanken vil genlyde 
af de smukkeste arier, duetter og festlige 
kendte orkesterstykker i et musikalsk 

Sønderjyllands Symfoniorkester
Chefdirigent Johannes Wildner

Solister: Julie MeeRa Albertsen, sopran
Michael Bracegirdle, tenor

Teit Kanstrup, baryton

Foto/ Lukas Beck Foto/ Sille Arendt

Samarbejde med møde mellem de tre solister, Chefdirigent 
Johannes Wildner og Sønderjyllands 
Symfoniorkester. Der er gratis adgang til 
koncerten, og vi glæder os til at præsente-
re publikum for et perlende potpourri af 
musik fra operaens verden, som vil kunne 
nydes denne søndag på Skamlingsbanken.

Koncertsponsor
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Dirigent: Giancarlo Andretta
Solist: Michael Roll, klaver

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

Vi indleder koncerten med Hector Ber-
lioz koncert-ouverture ”Romersk karne-
val”, bygget over materialet fra hans opera 
”Benvenuto Cellini”. Herefter følger sui-
ten ”Ma Mère L’Oye” af Maurice Ravel. 
Oprindeligt skrevet som en klaverduet, 
og efterfølgende transformeret til både 
ballet- og orkestermusik. Den blev opført 
i orkestersuite-formen første gang i New 
York i november 1912. Solisten Michael 
Roll har orkestret et mangeårigt tilbage-
vendende samarbejde med, bl.a. ved orke-
strets 40-års jubilæumsturne i Tyskland 
tilbage i 2004, hvor netop Michael Roll 
var med som solist. Denne gang tager vi 

BEETHOVENS 
KEJSERKONCERT
To. 26.8.2021 kl. 20.00 
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Giancarlo Andretta

Michael Roll

Fr. 3.9.2021 kl. 20.00 - Ribe Domkirke

SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER VED 
RUED LANGGAARD FESTIVAL 2021 

Dirigent: Kristiina Poska

Solister:
Trine Bastrup Møller, sopran
Jens Søndergaard, baryton

Med komponisterne Alma Mahler og 
Alexander Zemlinskys er Wien om-
kring år 1900 temaet for Rued Lang-
gaard Festival 2021, og ved den tradi-
tionsrige koncert med Sønderjyllands 
Symfoniorkesters er der også i år et 
usædvanligt spektakulært program. Der 
er verdenspremiere på Hans Abraham-
sens transskription af tre af Langgaards 
Gitanjali-hymner bygget over tekster af 
den indiske digter Rabindranath Tago-
re. I Zemlinskys sjældent spillede stor-
værk Lyrisk Symfoni for sopran, baryton 
og orkester, og med tekst af Tagore, 
møder vi en kvinde og en mand, i en 
smertefyldt smuk sang til jorden. Ende-
lig uropføres Langgaards orkesterværk 
Saga blot, der er et symfonisk orkester-
værk inspireret af den fortryllede nor-
diske sommernat og færdiggjort i Ribe 
i 1941.

Rued Langgaard: Tre stykker fra Gitanjali-Hymner (1918) 
transskriberet af Hans Abrahamsen (2020) (15’). Uropførelse

 - Tavshedens Hav
 - Regnfulde Blade
 - Gyldne Strømme

Rued Langgaard: Saga Blot for orkester (1917-18, rev. 1919, 1940-41) BVN 140 (20’). 
Uropførelse af 1941 version.

Alexander von Zemlinsky: Lyrisk Symfoni for sopran, baryton og orkester til tekst af Ra-
bindranath Tagore Op. 18 (1922-23) (43’) Digte fra Der Gärtner (1913) Blomsternes be-
vogter (dansk 1914)

 - Ich bin friedlos, ich bin durstig nach fernen Dingen
 - O Mutter, der junge Prinz
 - Du bist die Abendwolke
 - Sprich zu mir Geliebter
 - Befrei mich von den Banden deiner Süsse, Lieb
 - Vollende denn das letzte Lied
 - Friede, mein Herz

Arrangør og billetsalg: www.langgaardfestival.dk

med Michael Roll på en musikalsk ud-
flugt til Wien, hvor vi skal høre Beetho-
vens 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 Lobkow-
itz’ Slot i Wien med ærkehertug Rudolf 
selv som solist.

Koncertsponsor
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Fr. 10.9.2021 kl. 20.00 
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

SÆSONÅBNING
STORE DANSKE MESTERVÆRKER

Koncertsponsor

Med Chefdirigent Johannes Wildner 
i spidsen for orkestret og orkestrets 
leder af 2. violinerne Mihaela Op-
rea som solist, byder vi velkommen 
til sæsonen 2021/22 med en trio af 
danske komponister. Først gælder det 
Kuhlaus ouverture til operaen Elver-
høj, som synes at genlyde af danske 
og svenske folkeviser samt tydeligt 
markerer det nationalromantiske ide-
al fra den tid. Herfra bevæger vi os 
til Gades stort anlagte romantiske 
violinkoncert, og koncerten afsluttes 
med musik af Carl Nielsen, der som 
komponist af danske sange og symfo-
nier samtidig er en af vores fremmeste 
romantiske symfoniske modernister.

TRADITION & ARV
PIAZZOLLA 100 ÅR

To. 16.9.2021 kl. 20.00 
Musik- og Teaterhuset, Aabenraa

Fr. 17.9.2021 kl.19.30 
Sankt Paulus Kirche, Slesvig

Dirigent: Gerard Salonga
Solist: Per Arne Glorvigen, bandoneón

Bizet: Carmen Suite nr. 1 (spilles kun i Aabenraa)
Piazzolla: Bandoneon Concerto Aconcagua 
Falla: El sombrero de tres picos suite 1 (spilles kun i Aabenraa)
Piazzolla: Histoire du Tango

Vi markerer Astor Piazzollas 100- 
års fødselsdag, og præsenterer både 
mesterens egne værker men også den 
inspiration han har givet generati-
onerne efter ham. Med solisten Per 
Arne Glorvigen vil vi med afsæt i den 
argentinske tradition og dets traditi-
onelle instrument bandoneón hylde 
Piazzolla og hans musikalske univers 
og arv. Piazzollas Koncert for Ban-
doneon Aconcagua repræsenterer på 
én og samme tid både et højdepunkt 
i Piazzollas kompositoriske virke og 
er navnet på den højeste bjergtop i 

Johannes Wildner og Mihaela Oprea

Chefdirigent  Johannes Wildner
Solist: Mihaela Oprea, violin

Kuhlau: Ouverture til Elverhøj
N. Gade:  Violin Concerto, Op. 56 
Nielsen: Symfoni nr. 4, ”Det uudslukkelige”

Sydamerika. Koncerten afrundes med 
”Histoire du Tango”, som er en af   de 
mest berømte kompositioner af Astor 
Piazzolla, oprindeligt skrevet for fløj-
te og guitar i 1986. Det var Piazzollas 
livsværk at bringe tango fra bordellos 
og dansesal i Argentina til Europas og 
Amerikas koncertsale. Med ”Histoire 
du Tango” forsøger Piazzolla at for-
midle historien og udviklingen af   tan-
goen over fire satser: Bordello 1900, 
Café 1930, Natklub 1960 og Concert 
d’Aujourd’hui.

Koncertsponsor

Foto/ Patricio Soto

12 13



Efter Ravels Tombeau de Couperin kan 
man glæde sig over Ib Glindemanns 
trompetkoncert, skrevet i 1962, og tileg-
net Det Kongelige Kapels nu afdøde so-
lotrompetist Knud Hovaldt. Vi glæder os 
til at præsentere orkestrets egen trompetist 
Michael Mathiesen som solist i denne be-
mærkelsesværdige koncert. Koncerten af-
sluttes med Le Sacre du Priontemps - et 
ballet- og orkesterkoncertværk af den rus-
siske komponist Igor Stravinsky. Det blev 
skrevet til Sergei Diaghilevs Ballets Russes 
Parisersæson 1913. Da den først blev op-

To. 30.9.2021 kl. 20.00
Musik- og Teaterhuset, Aabenraa

Koncertintroduktion kl. 19.00

Dirigent: Maria Badstue
Solist: Michael M. Mathiasen, trompet 

Ravel: Le Tombeau de Couperin
Ib Glindemann:  Trompetkoncert
Stravinsky:  Le Sacre du Printemps

Maria Badstue

Koncertserien ”Nye veje i en klassisk verden” 
muliggøres i samarbejde med Augustinus Fonden

Foto/ Lou Mouw

To. 23.9.2021 kl. 19.30 
Deutsches Haus, Flensborg

Fr. 24.9.2021 kl. 20.00 
Harmonien, Haderslev

Koncertintroduktion kl. 19.00 i Haderslev

STRAUSS’ OBOKONCERT

Chefdirigent Johannes Wildner
Solist: Simona Sindrestean, obo

Barber: Essay No. 2, Op. 17
Strauss: Obokoncert
Dvorák: Symfoni nr. 7, Op. 70

Når Chefdirigent Johannes Wildner 
står foran Sønderjyllands Symfoni-
orkester er det med et program, der 
byder på Samuel Barbers Essay, 
Strauss’ obokoncert og Dvoráks 7. 
symfoni. Obokoncerten står centralt 
i dette program og leder os tilbage 
til 2. Verdenskrig, Det var nemlig en 
amerikansk soldat, der var solo-oboist 
i Pittsburgh Orchestra, som foreslog 
Strauss at komponerer en obokoncert, 
da han i 1945 mødte Strauss i dennes 
hjemby Garmisch. Ved denne koncert 
kan man glæde sig til at opleve orke-
strets solooboist Simona Sindrestean 
som solist.

Simona Sindrestean

Koncertsponsor

GLINDEMANNS
TROMPETKONCERT

Johannes Wildner

ført i Théâtre des Champs-Élysées den 29. 
maj 1913, forårsagede musikken i kraft af 
dens stærke avantgarde-karakter og ballet-
tens koreografi nærmest oprørsstemning 
blandt publikum. I dag anses værket for at 
være et af de mest indflydelsesrige musik-
værker i det 20. århundrede. 

Michael M. MathiasenFoto/ Lukas Beck

Foto/ Patricio Soto

Foto/ Patricio Soto
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PROKOFIEFFS 
VIOLINKONCERT 
To. 7.10.2021 kl. 20.00 
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Koncertintroduktion kl. 19.00

Dirigent: Kimbo Ishii
Solist: Sergei Dogadin, violin

Stephan Paulus: Spectra 
Prokofieff: Violinkoncert nr. 2, Op. 63 
Stravinsky: Symfoni i C

DURUFLÉS 
REQUIEM

Maurice Duruflé var blandt de franske 
komponister, der i maj 1941 blev bestilt af 
Vichy-regimet til at skrive ”udvidede vær-
ker” til en fast pris, såsom 10.000 franc for 
et symfonisk digt, 20.000 for en symfoni 
og 30.000 for en opera. Duruflé, som var 
bestilt til at komponere et symfonisk digt, 
besluttede at komponere et Requiem og 
arbejdede stadig med det i 1944, da regi-
met kollapsede. Han færdiggjorde værket 
i september 1947. Duruflés Requiem er 

To. 14.10.2021 kl. 20.00 
Løgumkloster Kirke

Fr. 15.10.2021 kl. 20.00 
Tyrstrup Kirke, Christiansfeld

Dirigent: Whitney Reader

Solister: Johan Reuter, baryton
Nana Bugge Rasmussen, sopran

Kor: Filharmonisk Kor
Korleder: Alice Granum

Mahler: Rückert Lieder
Duruflé: Requiem

Kimbo Ishii

Prokofieff skrev sin 2. violinkoncert efter 
førsteopførelsen af sin sonate for to vio-
liner, som blev uropført af de to violini-
ster Soetens og Dushkin. Dushkin hav-
de netop fået en koncert skrevet af Igor 
Stravinsky til ham, så Prokofieff gjorde 
det samme for Soetens. Prokofieff var på 
koncertturne, mens han arbejdede på vi-
olinkoncerten og skrev senere, ”Antallet 
af steder, hvor jeg skrev koncerten, viser 
den slags nomadiske koncert-turnéliv, jeg 
førte dengang”. Hovedtemaet for 1. sat-
sen blev skrevet i Paris, det første tema 
for 2. sats i Voronezh, orkestreringen blev 
afsluttet i Baku og premieren blev givet 
i Madrid”. Stravinskys symfoni i C blev 

Sergei Dogadin

dybt forankret i de gregorianske melodier 
fra ”Missa pro defunctis” – den gregori-
anske dødsmesse. Han satte den latinske 
tekst til Requiem-messen men valgte at 
udelade visse dele og strukturerede den i 
ni satser. Requiet blev oprindeligt udgi-
vet i 1948 af det franske forlag Durand 
i en version for fire solister, kor og orgel. 
Ved koncerten opføres værket i sin senere 
videreudviklede form for kor, solister, og 
orkester.  

komponeret under særdeles vanskelige 
omstændigheder. Han havde boet med 
sin familie i Paris siden 1934. I 1938 fik 
hans kone Katya, der allerede var ramt 
af kræft, tuberkulose, som hun som også 
smittede både sin mand og deres datter 
Lyudmila med. De blev alle indlagt på 
et sanatorium og her skrev Stravinsky de 
indledende skitser til symfonien. Lyud-
mila døde i november 1938 på sanatoriet, 
efterfulgt inden for få måneder af sin mor. 
Så i juni 1939 døde Stravinskys egen mor. 
I netop denne periode af hans liv færdig-
gjorde han denne Symfoni i C, som af-
runder aftenens koncert. 

Koncertsponsor

Foto/ Anastasia Steiner
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To. 28.10.2021 kl. 20.00 
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Fr. 29.10.2021 kl. 19.30 
Messehalle, Husum

Dirigent: David Riddell
Konferencier: Jesper Buhl

Hør Sønderjyllands Symfoniorkester 
spille særligt atmosfærefulde værker nøje 
udvalgt efter de spændende, dystre men 
også smukke og legesyge stemnings-
billeder, som musikken skaber. På pro-
grammet er blandt andet Mussorgskys 
En nat på Bloksbjerg, Rachmaninoffs 
Isle of the Dead, og Griegs In the Hall 
of the Mountain King. Hør også Døden 
spille violin i Saint-Saens’ symfoniske 
digt Danse Macabre og tag med til hek-
sesabbat i Berlioz’ Dreams of a Witches’ 
Sabbath fra Symphonie Fantastique. Med 
fængende fortælling leder Jesper Buhl os 
alle gennem en flot og også lidt uhyggelig 
symfonisk Halloween-koncert.  

THIS IS HALLOWEEN
Koncertsponsor

David Riddell Jesper Buhl
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Fr. 19.11.2021 kl. 20.00 – Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Lø. 20.11.2021 kl. 19.00 – Deutsches Haus, Flensborg
Sø. 21.11.2021 kl. 19.00 – Laieszhalle, Hamburg

Handlingen udspiller sig omkring Peri 
(persisk for fe). Peri er barn af en falden 
engel og et dødeligt menneske og forsø-
ger at få adgang til paradis, hvorfra hun 
blev udelukket på grund af sin urene op-
rindelse. Hendes første to forsøg på at få 
adgang ved at tilbyde den sidste dråbe 
blod fra en modig, ung frihedskæmper 
mod en tyran og det sidste suk fra en 
jomfru, der dør i armene på sin elskede af 

Dirigent: Matthias Janz

Solister: Susanne Bernhard, sopran 
Karola Sophia Schmid, sopran
Marianne Beate Kielland, alt
Dovlet Nurgeldiyev, tenor
Ilker Arcayürek, tenor
Yorck Felix Speer, bas

Kor: Flensburger Bach-Chor
Symphonischer Chor Hamburg

Schumann: 
Das Paradies und die Peri, Op. 50

DAS PARADIES UND DIE PERI BJARKE MOGENSEN 
SPILLER KOPPEL
To. 25.11.2021 kl. 20.00 
Tønder Kulturhus

Fr. 26.11.2021 kl. 19.30 
Idrætshallen, Flensborg 

Chefdirigent Johannes Wildner
Solist: Bjarke Mogensen, accordeon

A. Koppel: Festival Ouverture for Orkester
A. Koppel: Koncert nr. 2 for accordeon og orkester
Schumann: Symfoni nr. 1, op. 38, ”Forårssymfonien”

Vores Chefdirigent vil sammen med af-
tenens solist Bjarke Mogensen fortolke 
Anders Koppels koncert nr. 2 for accor-
deon og orkester komponeret i 2016 og 
tilegnet Bjarke Mogensen. Koncerten 
afsluttes med Schumanns symfoni nr. 1. 
med tilnavnet ”Forårssymfonien”. Schu-
mann blev, trods modstand fra hendes far, 
gift med den ganske unge pianist Clara 

Koncertsponsor

Bjarke Mogensen

pesten godkendes ikke af den himmelske 
vogter. Først med tårerne fra en angrende 
kriminel ved synet af en dreng, der beder, 
som minder ham om uskyld i sin egen 
barndom, når Peri endelig sit mål. Det 
hele sættes i relief af Schumanns musik, 
som er både dramatisk og farverig. Værket 
blev komponeret mellem februar og juni 
1843 og havde premiere den 4. december 
1843 i Leipzig. 

Johannes Wildner

Wieck. Faderen var klaverpædagog og 
underviste dem begge, men vågede over 
sin datter med den største ildhu. Efter 
en lang og opslidende retssag kunne de 
to dog holde bryllup i 1840. I beruset af 
lykke og forelskelse komponerede Schu-
mann denne første symfoni.

Koncertsponsor

Foto/ Lukas Beck

Foto/ Nikolaj Lund
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On. 8.12.2021 kl. 20.00  
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

To. 9.12.2021 kl. 20.00
Harmonien, Haderslev

Dirigent: René Bjerregaard Nielsen
Solist og konferencier: Per Nielsen, trompet
Sangsolist: Bobo Moreno

Sønderjyllands Symfoniorkester vil – som 
altid – servere populære julemelodier, 
fremført af et veloplagt symfoniorkester og 
med orkestrets trompetist Per Nielsen som 
solist og med sin vanlige og charmerende 

Per NielsenRené Bjerregaard Nielsen Bobo Moreno

JULEGALLAFAMILIEJULEKONCERT
Ti. 30.11.2021 kl. 18.30 – Koncertsalen Alsion, Sønderborg
On. 1.12.2021 kl. 18.30 – Tønderhal 2, Tønder
To. 2.12.2021 kl. 19.00 – Stadthalle, Niebüll 

Dirigent: Bernhard Melbye Voss
Konferencier: Nikolaj Hansen
Nissekor: Skolebørn fra Sydslesvig, 
Syd- og Sønderjylland

Sønderjyllands Symfoniorkesters årlige 
familiejulekoncert for børn og forældre 
får dette år besøg af Nikolaj Hansen, 
kendt fra bl.a. de mange TV-udsendel-
ser ”Sigurd og Symfoniorkestret”. Den 
unge danske dirigent Bernhard Melbye 
Voss står i spidsen for orkestret, ligesom 
orkestret traditionen tro får hjælp af loka-
le nissekor bestående af børn fra skoler i 
Sydslesvig, Syd- og Sønderjylland.

Billetpriser: 
Se side 50

Koncertsponsor Koncertsponsor

sønderjyske dialekt også vil føre os igen-
nem programmet. Han sekunderes af san-
geren og entertaineren Bobo Moreno, som 
for længst har slået sit navn fast på en lang 
række scener og teatre vover hele landet.

Foto/ Patricio Soto
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TTEEAATTEERR
Drama · Komedie · Musical · Opera · Operette · Ballet · Familieteater

Køb billetter på www.sonderborgteaterforening.dk
eller tlf. 70 20 20 96 - og læs mere i brochuren 
Teater i Sønderborg 2021/22

Giuseppe Verdi

Aida     
Den Jyske Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester

Fredag den 12. november 2021 kl. 19.30
Lørdag den 13. november 2021 kl. 14.00

Koncertsalen Alsion

Franz Lehár

Greven af Luxembourg  
Den Jyske Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester

Fredag den 8. april 2022 kl. 19.30

Koncertsalen Alsion

4288734 Annonce Symfoniorkester program 2021.indd   14288734 Annonce Symfoniorkester program 2021.indd   1 15-04-2021   11:36:3215-04-2021   11:36:32

SAMARBEJDE MED DEN JYSKE OPERA

SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTERS VENNER
Venneforeningen er en selvstændig for-
ening, der har til formål at støtte sym-
foniorkestret. Har du lyst til at bakke op 
om symfoniorkestret – og møde andre 
med samme interesse? Så er Sønderjyl-
lands Symfoniorkesters Venner helt sik-
kert noget for dig. Foreningens knap 700 
medlemmer er en vigtig del af orkestrets 
bagland og uvurderlige støtter og ambas-
sadører. I 2021/22 yder Venneforeningen 
blandt andet økonomisk støtte til ansæt-
telse af dirigenter, udgiver medlemsblade, 

afholder koncertoptakter og arrangerer 
udflugter til andre koncerthuse. Medlem-
merne får desuden gratis adgang til ud-
valgte 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

Se spilledatoer og billetsalg på www.jyske-opera.dk 

November 2021 April 2022
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Bestillingskupon
Koncert/by: A B C Prisgrupper: 

Alsion: A, B, C Aabenraa: B, C

Andre koncertsteder: C

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).

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

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 Køb med kupon
4-7 koncerter 10% rabat

8 koncerter eller derover  15% rabat

Din rabat:

    
At betale:

    

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

 i alt

13 koncerter markeret med en * er inkluderet i Alsionpakken.

3. Bestem betalingsmåde:  

 Jeg betaler (sæt kryds):  
 Med bankoverførsel      

 Reg. 9797, konto 1520237 

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

E-mail:

Telefon:

NB: VI SENDER IKKE BEKRÆFTELSE TIL DIG, NÅR DU HAR BESTILT, 
BILLETTERNE SENDES NÅR BETALINGEN ER REGISTRERET.
 

Via mobile pay      
98996

Sønderborg, 20.1.2022* 

Kolding, 8.1.2022 

    Prisgruppe  

Koncert/by: A B C 

Antal koncerter i alt

Sønderborg, 10.9.2021* 

Aabenraa, 16.9.2021

Haderslev, 24.09.2021

Aabenraa, 30.09.2021

Løgumkloster, 14.10.2021

Sønderborg, 7.10.2021*

Christiansfeld, 15.10.2021

Sønderborg, 28.10.2021*

Sønderborg, 19.11.2021*

Sønderborg, 8.12.2021*

Sønderborg, 16.12.2021*

Haderslev,  9.12.2021

Kolding, 17.12.2021

Løgumkloster, 18.12.2021

Sønderborg, 29.12.2021*

Sønderborg, 5.1.2022 

Tønder, 7.1.2022

Sønderborg, 27.1.2022* 

Tønder, 3.2.2022

Aabenraa, 10.2.2022

Sønderborg, 24.2.2022* 

Haderslev, 25.2.2022

Sønderborg, 3.3.2022* 

Ribe, 4.3.2022

Aabenraa, 10.3.2022

Haderslev, 11.3.2022

Sønderborg, 22.3.2022*

Aabenraa, 23.3.2022

Sønderborg, 24.5.2022*

Aabenraa, 2.6.2022

Ribe, 3.6.2022

Sønderborg, 23.6.2022

Tønder, 25.11.2021

Prisgruppe 
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SÆSONKORT & UNG-KORT

Hvorfor et sæsonkort? 
Hvis du vil opleve mange forskellige koncer-
ter med Sønderjyllands Symfoniorkester til en 
yderst favorabel billetpris, er vores nye sæson-
kort helt sikkert noget for dig. 

Ved køb af et sæsonkort for sæsonen 2021/22 
til kr. 2021,00 får du mulighed for at bestille to 
billetter til alle de koncerter, hvor Sønderjyl-
lands Symfoniorkester står som arrangør. 

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 kon-
cert, forudsat at der stadig er ledige pladser, 
når du henvender dig.

Kom billigt til mange koncerter med Sønderjyllands Symfoniorkester
– køb sæsonkort eller ungkort til sæsonen 2021/22

UNGKORT
19 koncerter i sæson 2021/22 for kun 
250,00 kr.
Med Sønderjyllands Symfoniorkesters 
UNG-kort får alle studerende med gyl-
digt studiekort mulighed for at komme 
billigt til koncert i Alsion i hele sæson 
2021/22.
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 ind-
gangen til koncerten. Dette kort samt 
gyldigt studiekort skal vises ved indgan-
gen til koncerten.
NB: Jyske Operas forestillinger er ikke 
omfattet af UNG-kortet. Ved Queen 
Machine in Symphony d. 13/1 kræves et 
tillæg på 100 kr. 
*Til koncerterne 19/11, 30/11, 16/12, 
29/12, 3/3, 22/3 og 4/5 skal man afhente 
en gratis pladsbillet i orkestrets admini-
stration, da korpodiet er i brug til disse 
koncerter.

HÄNDELS MESSIAS

Händels oratorium ”Messias” kompone-
ret i 1741 og uropført den 13. april 1742 
er nærmest en opera uden sceneoptræden 
for kor, fire solister og orkester. Man lever 
uvægerligt med i det, der foregår, og man-
ge vil sikkert slet ikke kunne afholde sig fra 
at nynne med på ”Halleluja!” koret. Net-
op fornemmelsen af at være med er en af 
hemmelighederne bag dette værk og dets 
popularitet, når vi opfører dette populære 
værk med Filharmonisk Kor og Sønderjyl-
lands Symfoniorkester dirigeret af Johan-
nes Gustavsson.

To. 16.12.2021 kl. 20.00 – Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Fr. 17.12.2021 kl. 20.00 - Kristkirken, Kolding 
Lø. 18.12.2021 kl. 16.00 – Løgumkloster Kirke

Dirigent: Johannes Gustavsson

Solister: Julie MeeRa Albertsen, sopran
Linnéa Lomholt, alt
Valdemar Villadsen, tenor
Teit Kanstrup, baryton

Kor: Filharmonisk Kor
Korleder: Alice Granum

Hvordan får jeg billetterne? 
Billetterne bestilles enten pr. mail eller telefon 
ved henvendelse til orkestrets administrati-
on. 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 hjem-
meside. 

Er der koncerter, som sæsonkortet ikke gi-
ver 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 billetter-
ne fortsat kun gennem de respektive partneres 
billetsalgssteder.

Koncertsponsor

SÆSONKORT
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NYTÅRSKONCERTER
On. 5.1.2022 kl. 20.00 – Koncertsalen Alsion, Sønderborg
To. 6.1.2022 kl. 19.30 – Vejle Musikteater
Fr. 7.1.2022 kl. 20.00 – Tønderhal 2, Tønder
Lø. 8.1.2022 kl. 16.00 – Kolding Teater

Dirigent: Jon Svinghammar

Solister: Brit-Tone Müllertz, sopran
Jacques le Roux, tenor

Sønderjyllands Symfoniorkester inviterer 
alle med til deres traditionsrige fejring 
af starten på 2022 med en klassisk og 
sprudlende nytårskoncert. Musikken til 
årets nytårskoncert med Sønderjyllands 
Symfoniorkester spænder fra klassiske 
ørehængere, smægtende wienervalse og 
festlige sange over arier til traditionelle 
orkesterværker, som alle hører nytåret til. 

Jon Svinghammar Brit-Tone Müllertz Jacques le Roux

Billetsalg til Vejle Musikteater via
www.billetten.dk

KoncertsponsorBEETHOVENS 9. 
On. 29.12.2021 kl. 19.00 – Koncertsalen Alsion, Sønderborg
To. 30.12.2021 kl. 19.00 – Deutsches Haus, Flensborg

Dirigent: Matthias Janz

Solister: Sophie Stratmann, sopran
Fiorella Hincapié, alt
Florian Sievers, tenor
Martin Berner, bas

Kor: Flensburger Bach-Chor
Symphonischer Chor Hamburg

Sønderjyllands Symfoniorkester afslutter 
2021 med Beethovens 9. symfoni med 
dirigenten Matthias Janz, Flensburger 
Bach-Chor, Symphonischer Chor Ham-
burg og solister. Beethovens 9. symfoni, 
op. 125, er et monumentalt orkesterværk i 
fire satser, bemærkelsesværdigt for sin tid 
med sit storladne udtryk. Symfonien blev 
Beethovens sidste komplette symfoni og 
slår bro mellem den klassiske og roman-
tiske periode i den klassiske musikhisto-
rie. Symfonien havde premiere den 7. maj 
1824 i Wien, og blev overvældende be-
gejstret modtaget af publikum. Den anses 
som Beethovens største komposition, og 
den efterlader publikum i en opløftet til-
stand. Det er berusende musik, som over-
beviser os om, at det gode i mennesket vil 

sejre. Udtrykskraften er så stor, at Beetho-
ven slet ikke kan holde sig inden for ram-
merne. Derfor slutter han sin Symfoni nr. 
9 med fire solister og et stort kor. Deres 
ode ”Til glæden” er således en hyldest til 
selve livet.
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QUEEN MACHINE 
IN SYMPHONY 
To. 13.1.2022 kl. 20.00
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Fr. 14.1.2022 kl. 20.00
Musikhuset, Esbjerg 

Dirigent: Christian Baltzer 
Solister: Queen Machine

Sønderjyllands Symfoniorkester og ban-
det Queen Machine bygger symfonisk bro 
mellem Glam Rock og klassisk musik, og 
dirigenten Christian Baltzer samler kræfter-
ne for at præsentere ”Queen Machine in 
Symphony” ved disse to koncerter i Søn-
derborg og Esbjerg. Sønderjyllands Sym-
foniorkester vil sammen med Queen Ma-
chine understrege og fremhæve Queens 
sange og distinkte lyd, hvor de præsenterer 
de velkendte super-hits tilført det helt store 
symfoniske brus. 

Filharmonisk Kor blev dannet i foråret 
2003. Koret består i dag af 55-60 medlem-
mer og er et ambitiøst amatørkor med en 
lang tradition for opførelsen af større kor-
værker, særligt oratorieværker og messer, 
som opføres sammen med Sønderjyllands 
Symfoniorkester ved to til tre årlige pro-
jekter. Der er således tale om et veletable-

ret 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.

FILHARMONISK KOR

Billetpris: 285,00 kr.

Billetsalg til Musikhuset i Esbjerg: 
www.mhe.dk Se mere om koret på www.sdjsymfoni.dk

Koncertsponsor

Foto/ ThinkAlike
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TJAJKOVSKIJS 
KLAVERKONCERT
To. 27.1.2022 kl. 20.00 
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Koncertintroduktion kl. 19.00

Dirigent: Jonathan Bloxham
Solist: Emil Gryesten, klaver

Mussorgsky: Forspil til Khovantchina 
(arr. Rimsky-Korsakov)
Tjajkovskijs: Klaverkoncert nr. 1
Borodin: Symfoni nr. 2.

Emil GryestenMed klaversolisten Emil Gryesten som 
omdrejningspunkt, vil man kunne opleve 
tre af den russiske klassiske musiks mest 
toneangivende komponister: Mussorgsky 
og Borodin i henholdsvis forspillet til ope-
raen Khovantchina og Symfoni nr 2., samt 
Tjajkovskijs klaverkoncert nr. 1. Det bliver 
en aften i de store følelsers vold og stort 
orkesterudtræk, som bestemt vil blive en 
enestående oplevelse for alle i koncertsalen.Jonathan Bloxham

BARTÓK
KONCERT FOR TO KLAVERER OG SLAGTØJ

flygler og percussion. Oplev Sønderjyl-
lands Symfoniorkesters slagtøjsspillere 
Henrik Termansen og Henrik Cornelius, 
når de sammen med pianisterne Maria 
Eshpai og Jakob Alsgaard Bahr tager os 
med ind i Bartóks helt unikke musikalske 
univers af klange og rytmer.  Koncerten 
afsluttes med det ikoniske værk af Stra-
vinsky, ballet- orkesterværket ”Petrushka”, 
skrevet i 1911 (revideret i 1947) til Pari-
sersæsonen for Sergei Diaghilevs ”Ballets 
Russes” Balletkompagni.

To. 20.1.2022 kl. 20.00 
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Koncertintroduktion kl. 19.00

Ryan Bancroft

Dirigent: Ryan Bancroft

Solister: Maria Eshpai, klaver
Jakob Alsgaard Bahr, klaver
Henrik Termansen, slagtøj
Henrik Cornelius Hansen, slagtøj

Stravinsky: Symphonies d’ instruments à 
vent (1947 version)
Béla Bartók: Concerto for 2 pianos and 
percussion
Unsuk Chin: Alice in Wonderland  
Prelude to Scene V
Stravinsky: Petrushka (1947 version)

Efter Stravinskys Symphonies d stru-
ments a vent følger Bartóks værk, der 
præsenterer noget så sjældent som to 

Koncertsponsor

Fra venstre: Jakob Alsgaard Bahr, Henrik Termansen, Henrik Cornelius Hansen og Maria Eshpai
Foto/ Patricio Soto

Foto/ Kaupo Kikkas

Foto/ Nikolaj Lund
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To. 10.2.2022 kl. 20.00 
Musik- og Teaterhuset, Aabenraa

Koncertintroduktion kl. 19.00

Dirigent: Maria Badstue
Solist: Hüseyin Gündoğdu, cello

Prokofieff: Sinfonia Concertante
Dvorák: Symfoni nr. 9

Med den danske dirigent Maria Badstue 
i front tager vi på en tur rundt i verden 
først til Rusland med Sergej Prokofieffs 
Sinfonia Concertante for cello og orke-
ster, 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 un-
der hans ophold i USA (1892-1895).

Maria Badstue

Hüseyin Gündoğdu
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PROKOFIEFF 
& DVORÁK

KLASSISKE 
FAVORITTER
To. 3.2.2022 kl. 20.00 
Tønder Kulturhus

Dirigent: Alexander Mandl

Beethoven: Egmont Ouverture
Mozart: Serenade nr. 6, Serenata Notturna 
Korngold: Suite fra “Much Ado About Nothing”, Op.11
Mendelssohn: Symfoni nr. 4, ”Den Italienske”

Koncertprogrammet til denne aften tager 
afsæt i musikkens hovedstad Wien. Efter 
Beethoven og Mozart følger et ungdoms-
værk af Erich Wolfgang Korngold nemlig 
komponistens lejlighedsmusik til Shake-
speares komedie Suiten from “Much Ado 
About Nothing”. Musikken blev uropført 
i Wiens Schönbrunn-palads, da Korngold 
var blot 21 år gammel. Allerede i denne 
tidlige komposition hører man Korngolds 
umiskendelige varemærke, hans æteriske 
orkestreringer og eksotiske harmoni-
ske progressioner, som Korngold (ikke 

mindst i hans violinkoncert) senere blev 
så kendt for. Korngold arrangerede efter 
premieren værket for adskillige kammer-
musikalske besætninger og omskrev det 
til en orkestersuite, som vi skal høre det 
ved denne koncert. Herefter forlader vi 
Wien og sætter kursen mod Italien med 
en lys og livsglad Mendessohn i hans 
symfoni nr. 4. ”Den Italienske”. 

Koncertserien ”Nye veje i en klassisk verden” 
muliggøres i samarbejde med Augustinus Fonden

Alexander Mandl

Foto/ Lou Mouw

Koncertsponsor
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I HIMLEN IGEN
TANKER OM ORDET ”NORMAL”

Når vi tager hul på den nye koncert-
sæson 2021/22 har vi forhåbentligt af-
sluttet en lang periode med et fælles liv 
uden ”normalitet”.

Inden for få uger har vi været tvun-
get til at lære, at trods vores tro på den 
moderne ”efterkrigs-hedonisme” er der 
intet der er givet, intet er ”som nor-
malt”, intet er ”uforanderligt”. Alt er 
usikkert og kan forandre sig med kort 
varsel.

Hvis vi ser tilbage i historien - fak-
tisk noget, vi burde gøre oftere - kan vi 
se, at verden, i netop Mozarts livspe-
riode, blev ramt af hele fem alvorlige 
pandemier i 1777, 1784, 1786, 1787 og 
1790, hvor mange mennesker i den ro-
merske hovedstads imperium blev ofre 
for disse pandemier.

I dag anser vi Mozarts musik som af-
slappet underholdning og en god måde 
at slappe af på. Men vi er ikke klar 
over, at denne musik blev skrevet som 
en elementær hjælp til at overkomme 
livets daglige udfordringer, udfordrin-
ger i en absolut vanskelig tid med kri-
ge, plager, sult og sociale problemer.

Vores sæson 2021/22 byder også på 
en hel ”Mozart-aften” med tre hoved-

kompositioner fra tre forskellige faser 
i hans liv: den første symfoni, skrevet 
i en utrolig ung alder, en moden kla-
verkoncert og endelig ”Jupiter”, hans 
sidste symfoni, højdepunktet i den mu-
sikalske produktion skabt af en unik 
kunstner i et unikt levet liv.

Den store overraskelse får man ved 
at sammenligne de to symfonier: den 
første og den sidste. Mellem dem lig-
ger udviklingen af dette enestående 
geni, men begge er baseret på det sam-
me tema, den samme musikalske idé, 
den samme kerne. Og i midten af alt 
dette finder vi Mozart med alle hans 
problemer - konflikter, sygdomme, kri-
ge ... simpelthen et ”levet liv”.

Det modsatte af livet er døden. Efter 
grusomhederne i det 20. århundrede 
besluttede vi at erklære døden som no-
get, der ikke har forbindelse til livet, 
noget der ikke tilhører os. Der var så 
meget ”død” i krige, at vi ikke længere 
vil forholde os til den. Faktisk er dette 
forkert, og den lektie lærte vi også med 
pandemien.

Nu forstår vi, hvorfor begravelses-
musik til mennesker på deres sidste 
rejse hører til blandt de allerældste tra-

ditioner i vores musikalske arv.
Verdis rekviem er højdepunktet af 

stoltheden over at være en del af men-
neskeheden. Verdi giver os en fornem-
melse af, at vi kan være overbeviste om, 
at ”til sidst” vil alt blive godt. Alle dag-
ligdagens problemer er ikke relevante 
i forhold til Guds majestæt og herlig-
hed.

Efter talrige aflyste koncerter de 
sidste lange tider har vi lært at sætte 
endnu større pris på, hvad vi har som 
et permanent tilbud i vores daglige liv. 
Vi kan tydeligt se og mærke musikkens 
skønhed, og vi kan forstå, hvorfor den-
ne skønhed er så vigtig for vores sind, 
for vores samfund og for vores følelser.

Jeg glæder mig til at møde jer alle 
igen i vores orkesters vidunderlige 
koncertprogrammer og nyde atmosfæ-
ren med ægte levende musik, der spil-
les for jer af lyslevende musikere.

Jeres ægte og levende 

Johannes Wildner

Foto/ Lukas Beck

 JOHANNES WILDNER
Chefdirigent for 

Sønderjyllands Symfoniorkester 
fra sæson 2019/20

Chefdirigenten er sponsoret af
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MOZARTS KLAVERKONCERT NR. 9
To. 24.2.2022 kl. 20.00 
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Fr. 25.2.2022 kl. 20.00
Harmonien, Haderslev

Chefdirigent Johannes Wildner
Solist: Jasminka Stancul, klaver

Mozart: Symfoni nr. 1 
Mozart: Klaverkoncert nr. 9
Mozart: Symfoni nr. 41

Chefdirigent Johannes Wildner fører os 
fra Mozarts første symfoni og en af hans 
tidlige klaverkoncerter med ”lynskridt” 
frem til hans sidste symfoni nr. 41 med 
tilnavnet Jupiter. Dette tilnavn fik den 
ikke af Mozart selv, men af den tyske 
violinist og impresario Johann Peter Sa-
lomon, som givetvis er blevet inspireret 
af symfoniens storslåede og kraftfulde 
udtryk. Man kan således ved disse to 

Jasminka Stancul

VERDIS REQUIEM

Koncertsponsor

Chefdirigent Johannes Wildner

Solister: Li Keng, sopran
Anna Agathonos, alt
Siyabonga Maqungo, tenor
Paul Gay, bas

Kor: Filharmonisk Kor  
Korleder: Alice Granum

”Hvad har mennesket at støtte sig til”? 
spørger Verdi i sit ”Requiem”. Den ita-
lienske komponist var i sin samtid bredt 
kendt som manden bag opera-successer 
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 under-
søgt menneskets angst, skræk og had. 
Den indsigt benytter han i requiets ”Dies 
irae”-afsnit, der måske er det mest drama-
tiske forløb, han nogensinde skrev. Requ-
iet 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.

To. 3.3.2022 kl. 20.00 – Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Fr. 4.3.2022 kl. 20.00 – Ribe Domkirke

Koncertsponsor

Johannes Wildner

koncerter opleve Mozarts symfoniske ud-
vikling fra den allerførste til hans sidste 
symfoni i kombination med en af hans 
mange værker for hans hovedinstrument 
klaveret.

Foto/ Lukas Beck
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PLAY & DIRECT
MED KOLJA BLACHER
To. 10.3.2022 kl. 20.00  
Musik- og Teaterhuset, Aabenraa

Fr. 11.3.2022 kl. 20.00  
Harmonien, Haderslev

Kolja Blacher vender tilbage til Sønder-
jyllands Symfoniorkester med sit initiativ, 
som han kalder “Play-Direct”, hvor han 
både leder orkestret fra 1. pulten og selv er 
solist. Dette har han gennemført med en 
lang række internationale toporkestre bl.a. 
Melbourne Symphony Orchestra, Mahler 
Chamber Orchestra, Hong Kong Phil-
harmonic, Stuttgart Chamber Orchestra, 
Festival Strings Lucerne, the Jerusalem 
Symphony Orchestra, Camerata Bern og 
Orchestra of the ”Komische Oper” Ber-
lin. Der er således i høj grad tale om et 
inspirerende, velgennemprøvet koncept, 
hvor såvel publikum som musikere bliver 
indfanget i den helt unikke intensitet, som 
han både inspirerer til via sin ledelse af or-
kestret i orkesterværkerne og som solist.

SYMFONIORKESTRET 
& DE UNGE TALENTER
On.16.3.2022 kl. 20.00 – Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Dirigent: David Riddell

Sønderjyllands Symfoniorkester indgår 
aktivt som en del af landsdelens musi-
kalske talentudvikling. I den forbindelse 
samarbejder Sønderjyllands Symfonior-
kester hvert år med MGK-Syds klassiske 
elever om en workshop og et praktikfor-

løb i Koncertsalen Alsion, indeholdende 
undervisning med orkestrets musikere 
som mentorer, orkesterprøver, og sam-
menspil i små og store grupper. Forløbet 
sluttes af med at MGK-eleverne deltager 
i en koncert side om side med orkestrets 

faste musikere, hvilket altid er garant for 
en medrivende og festlig afslutningskon-
cert.

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

FRI ENTRÉ

Dirigent og solist: Kolja Blacher, violin

Mendelssohn: Ouverture til En Skærsommernatsdrøm
Mendelssohn: Violinkoncert i e-mol 
Mendelssohn: Symfoni nr. 3, ”Den Skotske”

Foto/ Henrik Cornelius HansenKolja Blacher
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MOZARTS REQUIEM
MED GYMNASIEKORENE

Ti. 22.3.2022 kl. 20.00 – Koncertsalen Alsion, Sønderborg
On. 23.3.2022 kl. 20.00 – Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
To. 24.3.2022 kl. 19.30 – A.P. Møllerskolen, Slesvig

Dirigent: Stefan Parkman

Solister: Carina Tybjerg Madsen, sopran
Fiorella Hincapié, alt
Valdemar Villadsen, tenor
Steffen Bruun, bas

Kor: Syd- og sønderjyske gymnasiekor  
samt gymnasiekor fra Sydslesvig

Mozarts Requiem er uløseligt knyttet til 
dets bestiller den mystiske greve Franz 
Georg von Walsegg, som ønskede, at der 
hvert år skulle afholdes en sjælemesse med 
musik for hans afdøde hustru. Mozarts til-
tagende sygdom hindrede ham periodevis i 
at arbejde med requiet. På et tidspunkt tog 
hans hustru sågar manuskriptet fra ham, 
og først da han fik det bedre, gav hun ham 
det tilbage – men det var for sent. Til det 
allersidste var han optaget af det og gav sin 
elev Franz Xaver Süssmayr instrukser om, 
hvordan det skulle videreføres, dersom han 
ikke nåede at skrive det færdigt. Ved sin 
død kort efter efterlod han således frag-
mentet til dødsmessen, og Süssmayr skrev 
værket færdigt.

BRAVO BEETHOVEN
FAMILIEKONCERT

On. 4.5.2022 kl. 19.00
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

To. 12.5.2022 kl. 19.00 
Deutsches Haus, Flensborg

Koncertsponsor

Dirigent: René Bjerregaard
Fortæller: Jens Andersen

Hvordan kan det være, at der er noget 
musik, der bare holder, mens andet bli-
ver glemt efter første opførelse? Hvem 
var den her mand, hvis musik vi aldrig 
bliver trætte af – og som man hele tiden 
kan finde nye dybder i? Hvad kan man 
bruge ham til i dag? Og hvad skal vi i det 
helt taget med musik? Det er nogle af de 
spørgsmål, som skuespiller Jens Andersen 
har stillet sig selv, og som han i denne 
festlige fødselsdagskoncert vil forsøge at 
gøre os klogere på – naturligvis med hjælp 
fra symfoniorkestret og Beethovens fan-
tastiske musik.
Fortællingerne om det, der betyder aller-
mest for os – ikke mindst musikken – står 
nemlig Jens Andersen nært. Du kan se 
frem til en sjov, tankevækkende og ikke 
mindst musikalsk fængslende tur gennem 
Beethovens musikalske univers. Billetpriser: Se side 50

Koncertsponsor
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SAMARBEJDSKONCERT 

Ti. 24.5.2022 kl. 20.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
On. 25.5.2022 kl. 19.30 - Deutsches Haus, Flensborg

Dirigent: Kimbo Ishii

Sønderjyllands Symfoniorkester 
Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester

Walton: Belshazzar’s Feast
Strauss: Ein Heldenleben

MED SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES SINFONIEORCHESTER

Kimbo Ishii

NY DANSK 
HORNKONCERT
To. 2.6.2022 kl. 20.00
Musik- og Teaterhuset, Aabenraa

Fr. 3.6.2022 kl. 20.00 
Ribe Domkirke

Koncertintroduktion kl. 19.00 i Aabenraa

Chefdirigent Johannes Wildner
Solist: Jeppe Solløs Rasmussen, horn

Debussy: Clair de lune
Jesper Koch: Hornkoncert
Ravel: Pavanne pour une infante défunte
Debussy: Six épigraphes antiques

Vi indleder denne aften med orkestervær-
ket Clair de lune af Debussy. Titlen henvi-
ser til den folkesang, som beskriver scenen 
med en kærlighedssyg Pjerrot i den franske 
pantomime. Men centralt i denne aftens 
koncert står hornet som soloinstrument 
med uropførelsen af Jesper Kochs hornkon-
cert, bestilt af Sønderjyllands Symfoniorke-
ster og skrevet til orkestrets hornist Jeppe 
Solløs Rasmussen. Komponisten Jesper 
Koch beskriver selv værket således: ” Værket 
er inspireret af den amerikanske digter Walt 
Whitman (1819-92), specielt de digte hvor 
han skrev om livet som sygepasser på nord-
staternes side i den amerikanske borgerkrig 

KoncertsponsorBilletter til koncerten i Flensborg: 
www.sh-landestheater.de

(1861-65). Der er i alt to digte jeg direkte 
har tonesat som sange uden ord. Hornet 
synger for og orkestret akkompagnerer. Og 
andre digte hvor jeg har ladet mig generelt 
inspirere af stemningen. Fra daggry, opvåg-
nen i lejren, til kamp, død og genopstandel-
se... Hornet er både militant og lyrisk, og til 
allersidst mystisk syngende til digtet: ”Der 
hviskes om en himmelsk død...” (om sjælens 
overgang til det evige).”

Foto/ Lukas BeckJohannes Wildner

Sønderjyllands Symfoniorkester har altid 
været et mindre symfoniorkester. Dette 
medfører, at man for at kunne opføre de 
helt store symfoniske værker af komponi-
ster som blandt andre Sjostakovitj, Mah-
ler eller Strauss allerede tilbage i 1965 
rettede henvendelse til Schleswig-Hol-
steinisches Sinfonieorchester und Lan-
destheater i Flensborg om et samarbejde. 
Dette samarbejde har således lige siden 
fungeret som en årligt tilbagevendende 
produktion.

Jeppe Solløs Rasmussen

Koncertsponsor

Foto/ Patricio Soto
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SANKT HANS
ØNSKEKONCERT 

To. 23.6.2022 kl. 19.30 
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Dirigent: Malkovinder fra 2021
Solist: Marianna Shirinyan, klaver

Marianna Shirinyan

november 2021. Herefter vil orkestrets 
programudvalg udvælge og sammen-
sætte programmet til dette års Sankt 
Hans-koncert. 

DIRIGENTSEMINAR
Fr. 10.6.2022 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 afgø-
rende at unge dirigentstuderende i løbet 
af deres uddannelse får mulighed for at 
arbejde med et professionelt symfonior-
kester. Sønderjyllands Symfoniorkester 
afholder hvert år dirigentseminarer, hvor 
unge dirigentstuderende fra Det Konge-

lige Danske Musikkonservatorium med 
råd og vejledning af erfarne dirigenter får 
mulighed for at lære og udvikle deres di-
rigentkundskaber. Seminarerne afsluttes 
med en offentlig koncert således at også 
publikum får mulighed for at lære nye 
unge dirigenter at kende og måske endda 
finde en ung dirigent, hvis karriere de øn-
sker at følge i fremtiden.

ÅBEN PRØVE - FRI ENTRÉ

To. 16.6.2022 kl. 20.00  
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Nordic Masterclass blev grundlagt i 2012 
på initiativ af dirigent Maria Badstue, 
som er kunstnerisk leder og ved denne 
masterclass assisterende underviser for 
den legendariske mesterdirigent og man-
geårige professor i direktion, Jorma Pa-
nula. Som ung studerende deltog Maria 
Badstue selv i mange masterclasses for 
dirigenter og ved derfor, hvor vigtigt det 

er for unge dirigenter at få mulighed for 
at ”øve sig på sit instrument”. Sønderjyl-
lands Symfoniorkester er Nordic Master-
class faste samarbejdspartner: ”Vi glæder 
os over samarbejdet, og til at vi igen i 
denne sæson medvirker til at gøre Nordic 
Masterclass til en inspirerende og lære-
rig oplevelse for alle involverede”, udtaler 
Musikchef Nikolaj Andersen.

NORDIC MASTERCLASS
AFSLUTNINGSKONCERT - FRI ENTRÉ

Sankt Hans-koncerten har den ar-
mensk-danske pianist Marianna Shi-
rinyan som solist. Marianna har høstet 
adskillige priser i løbet af sin karriere 
og spillet utallige klassiske koncerter i 
Danmark og i udlandet både som solist 
og kammermusiker. Dirigenten bliver 
vinderen af Malko Dirigent Konkurren-
cen 2021, som først kendes efter finalen 
i Radiohusets Koncertsal i maj 2021. Vi 
glæder os således til at kunne indbyde jer 
alle til denne traditionsrige afslutning på 
sæsonen 2021/22.

SEND ET MUSIKØNSKE, MÅSKE GÅR 
DET I OPFYLDELSE 

Med undertitlen ”Ønskekoncert”ønsker 
vi at opfordre jer til at medvirke ved pro-
gramsætningen. Send jeres musikønsker 
til info@sdjsymfoni.dk med ordet ”Øn-
skekoncert” i emnefeltet senest den 1. Foto/ Nikolaj Lund
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DER TAGES FORBEHOLD FOR 
TRYKFEJL OG RET TIL ÆNDRINGER

BILLETTER & PRISER

SÆSONPLAN 2021/22 
ER UDGIVET AF

Løssalg
Du kan købe billet til de enkelte koncerter via Billetten.dk (tlf. 70 
20 20 96). Billettens salgssteder ses på hjemmesiden www.billet-
ten.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 28 vedr. UNG-kort i Alsion). 

Særpris: Queen in Symphony
Billetpris til koncerten Queen in Symphony: kr. 285,00. 
Med studiekort kræves tillæg på kr. 100,00. 

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 
2021/22 koster kr. 2021,00. Læs mere om sæsonkortet på side 
28. 

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 nytårskoncer-
terne. Gruppebilletter skal bestilles senest tre uger før koncerten.

Familiepris
Til vore børnejulekoncerter samt familiekoncert koster billetter-
ne 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
 
 
 
 

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 i Flensborg og Ham-
borg se: www.flensburger-bach-chor.de og www.symphonis-
cher-chor-hamburg.de.
For samarbejdskoncerten med Schleswig-Holsteinisches Sinfo-
nieorchester i Flensborg 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.

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

Sønderjyllands Symfoniorkester
Alsion 2, 6400 Sønderborg
tlf. 79 30 11 50 
info@sdjsymfoni.dk

Administrationens åbningstider: 
man-fre kl. 9.00-14.00

www.sdjsymfoni.dk

KONTAKT

Redaktion og tekst: 
Nikolaj Andersen
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