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Bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester

Velkommen til sæsonen 2022/23 
med Sønderjyllands Symfoniorkester 

Den kommende sæson indeholder et væld af highlights fra 
forskellige perioder og med vidt forskellige udtryk. Fra mindre 
værker for ensemblebesætning, over symfonier, solistkoncerter 
operaer og til de store korsymfoniske værker repræsenteret ved 
de to korværker med orkester og solister af Beethovens ”Missa 
solemnis” og Bachs ”Johannespassionen”.
Fra starten af sæsonen har vi sat fokus på operagenren, hvilket 
markeres med tre yderst forskellige produktioner. Først videre-
fører vi vores fulde opførelse af Nibelungens Ring i samarbejde 
med Den Ny Opera i Esbjerg med Wagners ”Siegfried” på 
programmet, efterfulgt af den længe ventede uropførelse af Bo 
Gunges opera ”Grænsemageren” bestilt og komponeret i anled-
ning af 100 året for genforeningen i 2020. Endelig opfører vi i 
samarbejde med Den Jyske Opera ”I Pagliacci/La Vendetta”.
Nykomponeret dansk instrumental musik er også på program-
met med uropførelsen i foråret 2023 af Thomas Agerfeldt 
Olesens anden cellokoncert. Hermed har Sønderjyllands 
Symfoniorkester gennem de seneste år bestilt og uropført tre 
nykomponerede koncerter. En for slagtøj ”TermoXstatic” i 
2018 af Søren Monrad, efterfulgt af en hornkoncert i 2022 af 
Jesper Koch, og nu også en cellokoncert i denne sæson. Det er 
således lykkedes os at bidrage til at udvikle solorepertoiret med 
en solokoncert for hver af symfoniorkestrets tre hovedgrupper: 
slagtøj, blæsere og strygere komponeret af tre forskellige aner-
kendte danske komponister med hver deres personlige udtryk.

Der er kun at sige ”Kære Publi-
kum! Vi glæder os til at byde jer 
velkommen i en koncertsal tæt 
på jer.”

Nikolaj Andersen, 
Musikchef 
Sønderjyllands Symfoniorkester 

Willkommen zur Saison 2022/23 der 
Philharmonie Süddänemark

Die kommende Saison bietet eine Fülle von Highlights aus 
unterschiedlichen Epochen und mit ganz unterschiedlichen Aus-
prägungen. Das reicht von kleineren Werken für Ensemble, über 
Symphonien, Solistenkonzerte, Opern bis hin zu den großen 
chorsymphonischen Werken, vertreten durch die beiden Chorwerke 
mit Orchester und Solisten, Beethovens „Missa solemnis“ und Bachs 
„Johannes-Passion“.
Zu Beginn der Saison richten wir den Fokus auf das Genre Oper 
mit drei sehr unterschiedlichen Produktionen. Zunächst setzen wir 
unsere Gesamtaufführung von Wagners Ring der Nibelungen in 
Zusammenarbeit mit Den Ny Opera in Esbjerg mit dem ”Sieg-
fried” fort. Darauf folgt die lange erwartete Uraufführung von Bo 
Gunges Oper ”Grænsemageren“ (Der Grenzemacher), die anlässlich 
des 100-jährgen Jubiläums der Volksabstimmung und Grenzzie-
hung im Jahr 2020 bestellt und komponiert wurde. Schließlich 
führen wir in Zusammenarbeit mit Den Jyske Oper ”I Pagliacci / 
La Vendetta” auf.
Auch neu komponierte dänische Instrumentalmusik steht mit der 
Uraufführung des 2. Cellokonzerts von Thomas Agerfeldt Olesen 
im Frühjahr 2023 auf dem Programm. In den letzten Jahren hat 
die Philharmonie Süddänemark drei neu komponierte Werke in 
Auftrag gegeben und uraufgeführt. Eines für Schlagzeug „TermoXs-
tatic“ 2018 von Søren Monrad, gefolgt von einem Hornkonzert 
2022 von Jesper Koch und nun in dieser Saison ein Cellokonzert. 
Damit ist es uns gelungen, mit einem Solokonzert für jede der drei 
Hauptgruppen des Sinfonieorchesters: Schlagzeug, Bläser und Strei-
cher, komponiert von drei verschiedenen renommierten dänischen 
Komponisten, jeweils mit einem eigenen persönlichen Ausdruck, das 
Solorepertoire zu bereichern.

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

Nikolaj Andersen, 
Intendant der Philharmonie Süddänemark
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1. VIOLIN
Rumen Lukanov, 1. koncertmester
Vakant, koncertmester
Alexandru Radu
Carmen Rosu
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
Lily Rogers
Laila Knudsen

CELLO
Anna Kristina Hindø
Nikolai Skliarevski
Hüseyin Gündoğdu
Martin Pratissoli
Henrik Steensgaard
Vakant

KONTRABAS
Kristjan Orri Sigurleifsson
Harish Kumar
Per Knudsen
Peder Linneberg

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, orkesteradministrator
Gitte Westphalen, økonomi
Louise Milling, kommunikation
Annemette Kjær Hansen, administration
Jens Byskov Jensen, nodearkivar
Jan Odefey, regissør
Henrik Skelgaard, regissør

H.K.H. Prins Joachim er protektor for  
Sønderjyllands Symfoniorkester 
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PRO MUSICA
Søndage:

25. september 2022
27. november 2022
5. februar 2023
26. marts 2023
4. juni 2023

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 optræde-
ner. Den første koncert fandt sted 23. 
september 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

s.
19
31
36
40

44

8
32

22

17
23
33
19
43
44

19

17

14
41

20
21
29
31

Aabenraa
Familiejulekoncert    30.11.2022
Rachmaninovs 3. symfoni    19.1.2023
Ny Dansk Cellokoncert    9.3.2023
Nielsen & Sibelius    21.4.2023

Christiansfeld
Wienerklassiske Mesterværker   1.6.2023

Esbjerg
Siegfried   21.-27.8.2022*
Queen Machine in Symphony   27.1.2023

Fanø
Gyldne Toner   18.12.2022

Flensborg 
Missa Solemnis   19.11.2022*
Beethovens 9.   30.12.2022*
Beethovens Tripelkoncert   3.2.2023*
Familiekoncert   11.5.2023*
Samarbejdskoncert   24.5.2023*
Wienerklassiske Mesterværker   2.6.2023*

Handewitt
Familiejulekoncert   1.12.2022*

Hamborg 
Missa Solemnis   18.11.2022* 

Husum 
Troldspejlet in Symphony   27.10.2022*
De 8 Årstider    28.4.2023*

Kolding
Julegalla   9.12.2022
Bachs Juleoratorium   16.12.2023
Nytårskoncert    7.1.2023
Rachmaninovs 3. Symfoni   20.1.2023

* Billetter købes gennem en anden arrangør 

end Sønderjyllands Symfoniorkester. 

s.
21
39

16

9
16
40

38

10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
29
30
32
33
34

37
38
41
42
43
45
46

Løgumkloster
Bachs Juleoratorium   17.12.2023
Johannespassionen   30.3.2023

Odense
Saint-Säens’ Orgelsymfoni  10.11.2022

Ribe
Rued Langgaard Festival   3.9.2022
Saint-Säens’ Orgelsymfoni  11.11.2022
Nielsen & Sibelius   20.4.2023

Slesvig
Karl Jenkins: Stabat mater   23.3.2023*

Sønderborg
Sæsonåbning   8.9.2022
Grænsemageren   21.-22.9.2022*
Troldspejlet in Symphony   28.10.2022
define festival    3.11.2022
Missa Solemnis   20.11.2022
Mozart, fløjte & harpe   24.11.2022
Familiejulekoncert   29.11.2022
Julegalla    8.12.2022
Bachs Juleoratorium   15.12.2022
Gyldne Toner   16.12.2022
Beethovens 9.   29.12.2022
Nytårskoncert   4.1.2023
Den Virtuose Trompet   12.1.2023
Queen Machine in Symphony  26.1.2023
Beethovens Tripelkoncert   2.2.2023
Dirigentseminar   10.2.2023
Symfoniorkestret og de unge talenter
15.3.2023
Karl Jenkins: Stabat mater   21.3.2023
De 8 Årstider    27.4.2023
Familiekoncert   3.5.2023
Samarbejdskoncert   25.5.2023
Nordic Masterclass   15.6.2023
Sankt Hans-Koncert   23.6.2023

s.
39

18
29
38

29

13

Tyrstrup
Johannespassionen   31.3.2023

Tønder
Mozart, Fløjte & Harpe   25.11.2022
Nytårskoncert   5.1.2023
Karl Jenkins: Stabat mater   22.3.2023

Vejle
Nytårskoncert   6.1.2023*

Samarbejder med Den Jyske Opera
I Pagliacci/ La Vendetta   efterår 2022
Tryllefløjten   forår 2023

BEMÆRK: 
NYE TIDSPUNKTER 

FOR KONCERTSTART
Koncertstart kl. 20.00 
er ændret til kl. 19.30

6 7



SIEGFRIED
WAGNEROPERA I FULD SKALA

RUED LANGGAARD FESTIVAL 2022 

En regn af stjerner og anmelderoser har 
fulgt de to første dele af Den Ny Opera 
og Sønderjyllands Symfoniorkesters store 
fuld skala produktion af Richard Wagners 
gigantiske 4-delte opera-cyklus, Nibelun-
gens Ring.

Nu er det tid til at smede Ringens tredje 
kapitel, SIEGFRIED.

Oplev en nordisk stjernebesætning med 
navne som Magnus Vigilius, Trine Bastrup 
Møller, Anna Larsson, Jens Søndergaard, 
Niklas Björling Rygert og Jesper Buhl på 
rollelisten. Kasper Wilton
iscenesætter i Marie í Dalis scenografi, og 
i den til lejligheden ombyggede - Bayre-
uth-inspirerede - orkestergrav i Musikhuset 
Esbjerg spiller hele 94 musikere fra Sønder-
jyllands Symfoniorkester under ledelse af 
operachef Lars Ole Mathiasen.

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

Sø. 21.8.2022 kl. 15.00 - Premiere - Musikhuset Esbjerg
On. 24.8.2022 kl. 17.00 - Musikhuset Esbjerg
Lø. 27.8.2022 kl. 15.00 - Musikhuset Esbjerg

Lø. 3.9.2022 kl. 20.00 – Ribe Domkirke

Dirigent: David Niemann

Per Nørgård: Per Nørgård: Voyage into the Golden Screen Voyage into the Golden Screen (Rejsen ind i den gyldne skærm) (Rejsen ind i den gyldne skærm) 
for kammerorkester (1968) (20’)for kammerorkester (1968) (20’)

Rued Langgaard: Rued Langgaard: Tre stykker fra Gitanjali-HymnerTre stykker fra Gitanjali-Hymner (efter Tagore) (1918) for  (efter Tagore) (1918) for 
orkester. Transskriberet af Hans Abrahamsen (2020) (15’). Uropførelseorkester. Transskriberet af Hans Abrahamsen (2020) (15’). Uropførelse

Per Nørgård: Per Nørgård: Voyage into the Broken Screen – Hommage a Sibelius Voyage into the Broken Screen – Hommage a Sibelius for stryge-for stryge-
orkester (1995) (5’) Dansk førsteopførelse.orkester (1995) (5’) Dansk førsteopførelse.

Rued Langgaard: Sfærernes Musik for soli, kor, orkester og fjernorkester BVN 
128 (1916-18) i versionen Rumrejsen til Sfærernes Musik. Udarbejdet af Bo Gunge 
til rumlig opførelse i en katedral. 

Ved den traditionsrige koncert ved Rued 
Langgaard Festival i Ribe Domkirke fej-
res en af Danmarks største komponister, 
Per Nørgård, der bliver 90 år i 2022.
Per Nørgård har haft en afgørende finger 
med i spillet i forhold til udbredelsen af 
Rued Langgaards musik, da Per Nørgård 
i 1968, på et tidspunkt hvor Langgaards 
musik var så godt som glemt, gjorde 
opmærksom på det visionære storværk 
Sfærernes Musik. Musikken er en moder-
ne stjernemusik inspireret af himmelrum-
mets uendelighed.

I Per Nørgårds Voyage into the Golden 
Screen (Rejsen ind i den gyldne skærm) 
oplever vi en musikalsk fødsel af uen-
delighedsrækken, der bygger på studier 
af naturen, og som for Per Nørgård blev 
vejen frem til en ny musikalsk skønhed og 
balance. Mange år efter komponerede Per 
Nørgård Voyage into the Broken Screen 
– Hommage a Sibelius, der er en hyldest 
til finske Sibelius og hvor kaos nu også 
spiller med.
Hør også en uropførelse af  Hans Abra-
hamsens transskribering for orkester af tre 

af Rued Langgaards Gitanjali-Hymner, 
der er inspireret af østens magi. Med 
Hans Abrahamsens forfinede sans for det 
klassiske symfoniorkester er der lagt op til 
en musikalsk skønhedsåbenbaring.

Se mere og køb billetter på
www.langgaardfestival.dk

Se mere og køb billetter på 
www.dennyopera.dk
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SÆSONÅBNING
To. 8.9.2022 kl. 19.30
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Chefdirigent Johannes Wildner
Solist: Leif Ove Andsnes, klaver

Med Chefdirigent Johannes Wildner 
i spidsen for orkestret åbnes sæsonen 
2022/23 med Carl Nielsens ouverture 
til Maskerade. Herefter vil den Norske 
stjernepianist Leif Ove Andsnes sætte 
sig til flyglet som solist i Rachmaninovs 
klaverkoncert nr. 3. Et værk som har 
ry for at være en af de mest teknisk 
udfordrende klaverkoncerter i det 
klassiske klaverrepertoire. Koncerten 
afsluttes med Brahms’ symfoni nr. 
2. Dens muntre og næsten pastorale 
stemning indbyder til sammenligning 
med Beethovens sjette symfoni, men 
samtidig er den dog umiskendelig 
Brahmsk i sit udtryk.

C. Nielsen: Ouverture til MaskeradeC. Nielsen: Ouverture til Maskerade
S. Rachmaninov: Klaverkoncert nr. 3S. Rachmaninov: Klaverkoncert nr. 3
J. Brahms: Symfoni nr. 2, Op. 73J. Brahms: Symfoni nr. 2, Op. 73

Koncertsponsor

Leif Ove Andsnes

Foto/ Helge Hansen
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GRÆNSEMAGEREN
On. 21.9.2022 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
To. 22.9.2022 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg

”Opera På Grænsen” ønskede 
til markering af 100-året for 
grænsedragningen at bestille og 
opføre en helt ny opera som fik titlen 
„Grænsemageren” i et samarbejde med 
Sønderjyllands Symfoniorkester. 
Operaens udgangspunkt er således de 
historiske begivenheder, der startede i 
Berlin og Aabenraa i november 1918 
og som førte til genforeningen i 1920.  
Grundet Covid 19 epidemien blev den 
oprindeligt planlagte uropførelse i foråret 
2020 aflyst og derfor er det således 
med over 2 års forsinkelse en meget 
stor glæde endelig at kunne invitere til 
uropførelsen af denne opera komponeret 
af Bo Gunge og dirigeret af Henrik Vagn 
Christensen. 

Handlingen i operaen tager afsæt i et 
fascinerende stykke historie og midt 
i hele dramaet står én person, som 
modtager mange verbale tæv. Det er 
H.P. Hanssen, der var en af de ledende 
skikkelser i grænsekampen i 1920. 
”Hold dig kun stiv, Hans Peter,” siger 
hans kone Helene. Og det gør H. P. 
Hanssen, mens han finder sig i mange 
uforskammetheder og er genstand for 
endeløse rænker. 

Yderligere info:
www.operapaagraensen.dk

Billetsalg: www.billetten.dk

Tekst og musik: Bo Gunge 
Dirigent: Henrik Vagn Christensen
Kor: Grænselandskoret
korleder Stig Möglich Rasmussen
Instruktør: Jens Krogsgaard
Scenografi: Jens Klastrup
Kunstnerisk leder: Erik Kaltoft
Producent: Opera på Grænsen

SAMARBEJDE MED DEN JYSKE OPERA

Oktober 2022

Februar - marts 2023

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

Koncertsponsor
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define festivalTROLDSPEJLET 
IN SYMPHONY
To. 27.10.2022 kl. 19.30
Messehalle, Husum

Fr. 28.10.2022 kl. 19.30
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Hvad er et computerspil uden et symfo-
niorkester? Ikke meget…..
Troldspejlet In Symphony er en symfo-
nisk 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 superhel-
te-musik, fantasy-klassikere og gyser og 
science fiction-musik fra Star Trek til 
Dødens Gab. 

Dirigent: Peter Ettrup Larsen
Konferencier: Jakob Stegelmann

To. 3.11.2022 kl. 19.00
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Dirigent: Nathanaël Iselin
Solist og komponist: 
Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

Sønderjyllands Symfoniorkesters define 
festival-koncert har dette år særligt fokus 
på Maja Solveig Kjelstrup Ratkje som 
både komponist og performer. Maja 
afsluttede sine kompositionsstudier ved 
Musikkonservatoriet i Oslo i 2000. I dag 
opføres hendes værker i hele verden af 
kunstnere som Ensemble Intercontem-
porain, Klangforum Wien, Oslo Sinfo-
nietta, The Norwegian Radio Orchestra, 
BBC Scottish Symphony Orchestra, 
Fretwork, Cikada, Mivos og Bozzini 
m.fl. Portrætkoncerter med hendes mu-
sik er opført i Toronto og Wien, ligesom 
hun har været ”composer in residence” 
på festivaler som Other Minds i San 
Francisco, Trondheim Chamber Music 

Enhedspris: kr. 50,00. 

Læs mere om define festival på
www.definefestival.com

J. Adams: Lollapalooza J. Adams: Lollapalooza 
M. Ratkje: Paragraf 112M. Ratkje: Paragraf 112
M. Ratkje: Koncert Moods IIICM. Ratkje: Koncert Moods IIIC
F. Zappa: Dog Breath/Uncle MeatF. Zappa: Dog Breath/Uncle Meat

Festival, Nordland Music Festival i Bodø, 
Avanti! Sommerfestival i Finland, Båstad 
Chamber Music Festival og Hudders-
field Contemporary Music Festival. Vi 
glæder os til at præsentere hendes musik 
ved denne define festival 2022 med den 
unge talentfulde dirigent Nathanaël 
Iselin på podiet.Jakob Stegelmann

Koncertsponsor

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

Foto/ Geir Dokken
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SAINT-SAËNS’ 
ORGELSYMFONI

MISSA SOLEMNIS

To. 10.11.2022 kl. 19.30 - Odense Koncerthus
Fr. 11.11.2022 kl. 19.30 - Ribe Domkirke

Chefdirigent Johannes Wildner
Solist: Philip Schmidt-Madsen, orgel

Kor: Filharmonisk Kor

Fr. 18.11.2022 kl. 19.00 - Laieszhalle, Hamborg
Lø. 19.11.2022 kl. 19.00 - Deutsches Haus, Flensborg
Sø. 20.11.2022 kl. 19.00 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg

G.F. Händel: Koncert nr. 4 for orgel, orkester og kor
W.A. Mozart: Ave Verum Corpus
Orgel improvisation over de to første titler
C. Saint-Saëns: Symfoni nr. 3, Op. 78, ”Orgelsymfonien”

Koncerten indledes med Händels 
koncert for orgel og orkester efterfulgt 
af Mozarts smukke Ave Verum Corpus. 
Herefter vil koncertens solist Philip 
Schmidt-Madsen improvisere frit over 
koncertens to første titler. Vi afslutter 
koncerten med Saint Saëns’ symfoni nr. 
3, som blev færdigkomponeret i 1886. 
Dette imponerende værk er kendt som 
”Orgelsymfonien”, selvom det ikke er en 
egentlig symfoni for orgel, men simpelt-
hen en orkestersymfoni, hvor to af de fire 
satser inkluderer orglet. Komponisten 

skrev det som: Symphonie no. 3 ”avec 
orgue” (med orgel). Om at komponere 
værket sagde Saint-Saëns: ”Jeg gav alt 
det, jeg var i stand til at give. Hvad jeg 
har opnået her, vil jeg aldrig kunne opnå 
igen”. Komponisten syntes at vide, at det 
ville blive hans sidste værk i den sym-
foniske form, og han skrev det næsten 
som en slags ”konklusion” på hans egen 
karriere: virtuose, strålende orkesterskift, 
karakteristisk for den romantiske stil, 
som er velegnet til en domkirke eller en 
koncertsal med orgel.

Dirigent: Matthias Janz

Solister: 
Johanna Winkel, sopran
Lena Belkina, mezzosopran
Ilker Arcayürek, tenor
Sorin Coliban, bas

Kor: 
Flensburger Bach-Chor
Symphonischer Chor Hamburg

L.v. Beethoven: Missa Solemnis, 
Op. 123

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 først og fremmest 
på grund af værkets krævende partier 
for såvel solister som kor. Det er derfor 
med stor glæde, at vi i samarbejde med 
Matthias Janz, Flensburger Bach-Chor 
og Symphonischer Chor Hamburg, 
samt fire udsøgte solister opfører dette 

mesterværk. Beethoven komponerede det 
i årene 1819-1823, og efterfølgende blev 
det uropført den 7. april 1824 i Sankt 
Petersborg, Rusland. 

Koncertsponsor
Koncertsponsor

Philip Schmidt-Madsen
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MOZART, 
FLØJTE OG HARPE

FAMILIEJULEKONCERTER

To. 24.11.2022 kl. 19.30
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Fr. 25.11.2022 kl. 19.30 
Tønder Kulturhus

Dirigent: Henrik Schaefer
Solister: Bettina Zielke, fløjte
Lucie Delhaye, harpe

E. Mayer: Ouverture Nr. 2
W. A. Mozart: Koncert for fløjte og harpe
F. Schubert: Symfoni Nr. 6, D.589, “Lille C-dur”

Koncerten lægger ud med Emilie Luise 
Friederika Mayer, som var en tysk kom-
ponist født i Friedland (Mecklenburg) 
den 14. maj 1812 og døde i Berlin den 
10. april 1883. Efter denne åbning kan 
vi nyde aftenens to solister i Mozarts 
koncert for fløjte og harpe. Det er en af 
kun to dobbeltkoncerter, som han skrev, 
og det eneste værk af Mozart for harpe 
som soloinstrument. Værket er blandt de 
mest populære koncerter og medtages 

ofte på CD-optagelser, hvor et af de to 
soloinstrumenter er i fokus. Koncerten 
afsluttes med Schuberts 6. symfoni. 
Franz Schubert komponerede den fra 
oktober 1817 til februar 1818, men den 
blev først uropført få måneder efter 
Schuberts død i 1828 i Wien. Symfonien 
har tilnavnet ”Lille C-dur” for at adskille 
den fra hans 9. symfoni, i samme toneart, 
som er kendt som ”Den store C-dur”.

Koncertsponsor

Ti. 29.11.2022 kl. 18.30 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
On. 30.11.2022 kl. 18.30 - Musik- og Teaterhuset, Aabenraa
To. 1.12.2022 kl. 19.00 - Wikinghalle, Handewitt

Dirigent: Susanne Vibæk Svanekier
Solist: Silja Okking
Nissekor: Skolebørn fra Sydslesvig, 
Syd- og Sønderjylland

Sønderjyllands Symfoniorkesters årlige 
julekoncert for børn får dette år besøg af 
Silja Okking, som blev kendt for at have 
været på Sommer Summarum i 2016 og 
2017. Hun har arbejdet for DR Ramas-
jang siden 2011, var vært på Mini MGP 
i 2016, 2017 og 2018 og på Børne MGP 
i 2019. Især børn og unge vil kunne hu-
ske hende for dette. Så det er et kendt og 
populært ansigt, børnene kommer til at 
møde ved de festlige og underholdende 
julekoncerter med Sønderjyllands Sym-
foniorkester. Susanne Vibæk Svanekier 
står i spidsen for orkestret. Hun er et 
stort talent, som er i fuld gang med en 
lovende karriere. Derudover får orkestret 
traditionen tro hjælp af nissekor beståen-
de af børn fra lokale skoler fra Sydslesvig, 
Syd- og Sønderjylland.

Bettina Zielke

Lucie Delhaye

Foto/ Patricio Soto
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JULEGALLA BACHS JULEORATORIUM
To. 15.12.2022 kl. 19.30 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Fr. 16.12.2022 kl. 19.30 - Samværket, Kolding 
Lø. 17.12.2022 kl. 16.00 - Løgumkloster Kirke

Dirigent: Florian Helgarth

Solister: 
Katja Stuber, sopran
Kristina Hammarström, alt
Valdemar Villadsen, tenor
Steffen Bruun, bas

Kor: Filharmonisk Kor

Bachs Juleoratorium er et af hans mest 
berømte og oftest opførte kirkelige 
værker. Juleoratoriet er skrevet som 
seks forskellige kantater til seks 
sammenhængende søndage i 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. Han 
skrev i alt mere end 300 kantater, hvoraf 
209 eksisterer i dag.

To. 8.12.2022 kl. 19.30 
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Fr. 9.12.2022 kl. 19.30
Samværket, Kolding

Dirigent: Gareth Hudson
Sangsolist: Johanne Milland
Kor: Konservatoriets Pigekor Esbjerg

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

Koncertsponsor
Koncertsponsor

Alle sejl er sat, når årets julegallakoncert 
løber af stablen. For julen er mere end 
bare and, flæskesteg og risalamande, den 
er også en fest, og ingen fest uden herlig 
musik. Igen i år inviterer Sønderjyllands 
Symfoniorkester traditionen tro til 
vaskeægte julegalla-koncert - denne 
gang med deltagelse af Konservatoriets 
Pigekor Esbjerg. Den unge danske sanger 
og skuespiller Johanne Milland har på 
kort tid sat et stjerneklart aftryk både 
som skuespiller og sanger med sine første 
professionelle hovedroller i musicalen 
Atlantis, og i spillefilmen, ’Venuseffekten’, 
hvor begge havde præmiere i 2021. Vi 
glæder os til at præsentere denne nye unge 
stjerne som solist med orkestret dirigeret 
af Gareth Hudson. 

Johanne Milland
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BEETHOVENS 9.GYLDNE TONER
To. 29.12.2022 kl. 19.00 – Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Fr. 30.12.2022 kl. 19.00 – Deutsches Haus, Flensborg

Sønderjyllands Symfoniorkester afslutter 
2022 med Beethovens 9. symfoni med 
dirigenten Matthias Janz, Flensburger 
Bach-Chor og solister. Beethovens 9. 
symfoni, op. 125, er et monumentalt or-
kesterværk i fire satser, bemærkelsesvær-
digt for sin tid med sit storladne udtryk. 
Symfonien blev Beethovens sidste kom-
plette symfoni og slår bro mellem den 
klassiske og romantiske periode i den 
klassiske musikhistorie. Symfonien havde 
premiere den 7. maj 1824 i Wien, og 
blev overvældende begejstret modtaget 
af publikum. Den anses som Beethovens 
største komposition, og den efterlader 
publikum i en opløftet tilstand. Det er 
berusende musik, som overbeviser os om, 

Dirigent: Matthias Janz

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

Kor: 
Flensburger Bach-Chor

at det gode i mennesket vil sejre. 
Udtrykskraften er så stor, at Beethoven 
slet ikke kan holde sig inden for ram-
merne. Derfor slutter han sin Symfoni 
nr. 9 med fire solister og et stort kor. De-
res ode ”Til glæden” er således en hyldest 
til selve livet.

Fr. 16.12.2022 kl. 19.30 - Sct. Marie Kirke, Sønderborg
Sø. 18.12.2022 kl. 16.00 - Nordby Kirke, Fanø

Dirigent og solist: Ian Bousfield
Messingblæsere fra Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkesters opgave 
er at spille i hele Sønderjylland. Det er 
ikke altid en let opgave at komme rundt 
i alle egne af landsdelen, for et symfoni-
orkester fylder en del – og derfor er der 
ikke alle steder plads til orkestret i den 
lokale kirke eller kulturhus. Det har or-
kestret fundet en løsning på, idet ensem-

blekoncerter giver mulighed for at møde 
musikerne i nye roller – og omgivelser.
For publikum er koncerten med blæserne 
en mulighed for at opleve dem helt tæt 
på – og i nye konstellationer. Dirigent og 
solist Ian Bousfield har haft frie hæn-
der til at sammensætte programmet og 
messingblæsergruppen.

Koncertsponsor

Koncertsponsor
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SÆSONLANCERING OG BILLETSALG
Som noget nyt i denne sæson åbnes billetsalget af to omgange: 

Søndag d. 27.3.2022 kl. 10.00: Sæsonlancering og salgsstart af Alsionpakken
Mandag d. 4.4.2022 kl. 10.00: Start af løssalgsbilletter og flexrabat

SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTERS VENNER

Venneforeningen er en selvstændig for-
ening, der har til formål at støtte symfo-
niorkestret. 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 ambas-
sadører. I 2022/23 yder Venneforeningen 
blandt andet økonomisk støtte til ansæt-
telse af dirigenter, udgiver medlemsblade, 
afholder koncertoptakter og arrangerer 

udflugter til andre koncerthuse. Med-
lemmerne 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

ALSIONPAKKEN 2022/23

13 koncerter i Koncertsalen Alsion, Sønderborg: 2.275,00 kr. 

Se hvilke koncerter, der er inkluderet i Alsionpakken på 
side 49.

Salget af Alsionpakken åbnes til orkestrets sæsonlancering, 
som finder sted søndag d. 27. marts 2022 kl. 10.00-12.00 i 
Alsion, Sønderborg. 

Køber du Alsionpakken ved fysisk fremmøde til 
sæsonlanceringen, får du mulighed for at vælge din 
plads i salen før alle andre, da billetløssalget (fysisk 
og online) først åbner en uge senere (d. 4. april). Til 
sæsonlanceringen er det for Alsionpakken-købere 
også muligt at tilkøbe løssalgsbilletter til eksempelvis 
Nytårskoncerten og Skt. Hans-koncerten. 

Alsionpakken kan også bestilles via den trykte 
bestillingskupon på side 26-27 eller via online-formularen 
på sdjsymfoni.dk*

*BEMÆRK: Bestillinger af Alsionpakken foretaget 
med den trykte bestillingskupon eller online-formularen 
behandles først af orkestrets administration fra mandag d. 
28. marts 2022. 

LØSSALG OG FLEXRABAT

Løssalgsbilletter og billetter med flexrabat kan købes fra 
mandag d. 4. april 2022 kl. 10.00 online via billetten.dk og i 
orkestrets administration. 

Tidligere har man kunnet bestille billetter og opnå flexrabat via 
en online bestillingskupon direkte på orkestrets hjemmeside. 
Denne mulighed eksisterer ikke længere, men flexrabatten kan 
stadig opnås ved at bestille billetter direkte på billetten.dk, som 
der linkes til fra orkestrets hjemmeside, eller ved at udfylde 
bestillingskuponen på side 26-27**.

Med flexrabat kan du opnå følgende rabatter: 

**BEMÆRK: Flexrabat-bestillinger foretaget med den trykte 
bestillingskupon behandles først af orkestrets administration fra 
mandag d. 4. april 2022 kl. 10.00. 

Få nærmere informationer om vores billetter, priser og rabatter 
på side 48.

4-7 koncerter 
8 koncerter og derover

Bestillingkupon 
på s. 26-27

Online 
via billetten.dk

Flexrabat

10 %
15 %

20 %
30 %
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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

12 koncerter markeret med en * er inkluderet i Alsionpakken.

Derudover er koncerten define festival d. 3.11.2022 også inkluderet i 

Alsionpakken ( = ialt 13 koncerter). 

BEMÆRK: Koncerterne Gyldne Toner d. 16.12.2022 og De 8 Årsti-

der d. 27.4.2023 finder sted i Sct. Marie Kirke, Sønderborg

Læs mere om Alsionpakken på s. 49

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, 12.1.2023*

Kolding, 7.1.2023

    Prisgruppe  

Koncert/by: A B C 

Antal koncerter i alt

Sønderborg, 8.9.2022* 

Sønderborg, 28.10.2022*

Odense, 10.11.2022

Sønderborg, 20.11.2022*

Ribe, 11.11.2022

Sønderborg, 24.11.2022*

Tønder, 25.11.2022

Sønderborg, 8.12.2022*

Sønderborg, 15.12.2022*

Løgumkloster, 17.12.2022

Kolding,  16.12.2022

Sønderborg, 16.12.2022*

Fanø, 18.12.2022

Sønderborg, 29.12.2022

Sønderborg, 4.1.2023

Tønder, 5.1.2023

Aabenraa,19.01.2023

Kolding, 20.01.2023

Sønderborg, 2.2.2023*

Aabenraa, 9.3.2023

Sønderborg, 21.3.2023*

Tønder, 22.3.2023

Løgumkloster, 30.3.2023

Christiansfeld, 31.3.2023

Ribe, 20.4.2023

Aabenraa, 21.4.2023

Sønderborg, 27.4.2023*

Sønderborg, 25.5.2023*

Christiansfeld, 1.6.2023

Kolding, 9.12.2022

Prisgruppe 

Sønderborg, 23.6.2023
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TEATER 27 forskellige forestillinger

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

Køb billetter og læs mere på
www.sonderborgteaterforening.dk

Tlf. 70 20 20 96

Den Jyske Opera og  
Sønderjyllands Symfoniorkester

Fredag den 
7. oktober 2022 

kl. 19.30
Koncertsalen Alsion

Den Jyske Opera og  
Sønderjyllands Symfoniorkester

Fredag den 3. marts 2023  
kl. 19.30

Lørdag den 4. marts 2023  
kl. 15.00

Koncertsalen Alsion

Danmarkspremiere i Sønderborg

5077669_sdbg-teater_annonce-symfoni.indd   15077669_sdbg-teater_annonce-symfoni.indd   1 19-01-2022   11:49:3919-01-2022   11:49:39

NYTÅRSKONCERTER
On. 4.1.2023 kl. 19.30 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
To. 5.1.2023 kl. 19.30 - Tønderhal 2, Tønder
Fr. 6.1.2023 kl. 19.30 - Vejle Musikteater
Lø. 7.1.2023 kl. 16.00 - Kolding Teater

Til dette års nytårskoncert har vi 
engageret to af landets vidunderlige og 
etablerede sangere: Julie Steincke og 
barytonen Frederik Rolin. Med disse 
to stemmer i front har vi plukket en 
buket af de skønneste arier og duetter 
fra musikkens verden. Sønderjyllands 
Symfoniorkester vil, dirigeret af 
David Riddell, derudover bidrage med 
fejende wienervalse og festlige klassiske 
nytårstoner.En nytårskoncert, hvor 
vi byder 2023 velkommen med den 
skønneste nytårsmusik og -sang. 

Dirigent: David Riddell

Sangsolister: 
Julie Steincke 
Frederik Rolin

Koncertsponsor

Julie Steincke 

Frederik Rolin

Billetsalg til Vejle Musikteater via
www.billetten.dk
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DEN VIRTUOSE 
TROMPET

RACHMANINOVS 
3. SYMFONI

To. 12.1.2023 kl. 19.30 
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Koncertintroduktion kl. 18.30

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”. 
Herefter optræder orkestrets solotrom-
petist Elias Heigold som solist i Arutu-
nians trompetkoncert, 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 

Dirigent: Shao-Chia Lü
Solist: Elias Heigold, trompet

for at demonstrere sin virtuositet og tek-
niske 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 taiwanske mesterdirigent Shao-Chia 
Lü, som såedes får et glædeligt gensyn 
med det orkester, han var chefdirigent 
for i perioden 2014-2017.

I. Stravinskij: Divertimento fra The Fairy’s Kiss
A. Arutunian: Trompetkoncert
S. Rachmaninov: Symfoni nr. 2, Op. 27

To. 19.1.2023 kl. 19.30 
Musik- og Teaterhuset, Aabenraa

Fr. 20.1.2023 kl. 19.30
Samværket, Kolding

Koncertintroduktion kl. 18.30 i Aabenraa

Dirigent: Anton Legkii
Solist: Bonian Tian, cello

É. Lalo: Cellokoncert 
S. Rachmaninov: Symfoni nr. 3, Op. 44 

Den unge dirigent Anton Legkii har 
sammensat et livfuldt og energisk pro-
gram til denne koncert. Først kommer 
Lalos cellokoncert med Bonian Tian 
som solist. Den første sats åbner lang-
somt og bevæger sig derefter over i en 
allegro maestoso. Den anden sats starter 
ligeledes med en langsom sektion og 
udvikler sig til en livlig hurtig sats. Solo-
celloen åbner med en langsom andante 
i tredje sats; orkestret slutter sig til og 

tager derefter over. Musikken bliver her 
livlig og markeret, inden solocelloen 
vender tilbage med en kraftig henvisning 
til hovedtemaet. Koncerten afsluttes 
med Rachmaninovs 3. symfoni, som han 
komponerede i årene 1935 og 1936. Den 
tredje symfoni betragtes som et over-
gangsværk i Rachmaninovs produktion. 
I melodisk udtryk og rytme er det hans 
mest udtryksfulde russiske symfoni, især 
i finalens danserytmer. Det banebryden-

Koncertsponsor

de i denne symfoni er dens større kraft-
udladninger sammenlignet med de to 
forgængere, som er med til at forstærke 
værkets følelsesmæssige udtryksfuldhed 
og kraft.

Elias Heigold

Anton Legkii

Foto/ Patricio Soto
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QUEEN MACHINE 
IN SYMPHONY 
To. 26.1.2023 kl. 19.30
Koncertsalen Alsion, Sønderborg - UDSOLGT

Fr. 27.1.2023 kl. 19.30
Musikhuset, Esbjerg 

Dirigent: Christian Baltzer 
Solister: Queen Machine

Sønderjyllands Symfoniorkester og 
bandet Queen Machine bygger sym-
fonisk bro mellem Glam Rock og 
klassisk musik, og dirigenten Christian 
Baltzer samler kræfterne for at præsen-
tere ”Queen Machine in Symphony” 
ved disse to koncerter i Sønderborg og 
Esbjerg. Sønderjyllands Symfoniorke-
ster vil sammen med Queen Machine 
understrege og fremhæve Queens sange 
og distinkte lyd, hvor de præsenterer de 
velkendte super-hits tilført det helt store 
symfoniske brus. 

Billetpris: 285,00 kr.

Billetsalg til Musikhuset i Esbjerg: 
www.mhe.dk 

Koncertsponsor

Foto/ ThinkAlike

BEETHOVENS 
TRIPELKONCERT
To. 2.2.2023 kl. 19.30 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
Fr. 3.2.2023 kl. 19.30 - Deutsches Haus, Flensborg 

Koncertintroduktion kl. 18.30 i Sønderborg

Chefdirigent Johannes Wildner

Chefdirigenten præsenterer et hold solister 
samlet af ham specielt til lejligheden

L.v. Beethoven: Tripelkoncert for violin, cello, klaver
R. Strauss: Don Quixote

To ikoniske mesterværker er på program-
met denne aften. Først Ludwig van Beet-
hovens koncert for violin, cello og klaver, 
almindeligvis kendt som Trippelkoncer-
ten, komponeret i 1803 og udgivet i 1804. 
Valget af de tre soloinstrumenter gør 
dette til en koncert for klavertrio, og den 
eneste koncert, Beethoven nogensinde har 
afsluttet for mere end et soloinstrument. 
Dernæst følger Don Quixote, et tonedigt 
af Richard Strauss for cello, bratsch og 
orkester med undertitlen Phantastische 
Variationen über ein Thema ritterlichen 
Charakters (Fantastiske variationer over 

et tema med ridderlig karakter). Værket er 
baseret på romanen ”Don Quixote de la 
Mancha” af Miguel de Cervantes. Strauss 
komponerede dette værk i München i 
1897. Premieren fandt sted i Köln den 
8. marts 1898. Solocelloen repræsenterer 
Don Quixote, og solobratschen, tenortuba 
og basklarinet skildrer hans væbner San-
cho Panza. Den anden variation skildrer 
den episode, hvor Don Quijote støder på 
en flok får og opfatter dem som en hær, 
der nærmer sig. Strauss bruger her bl.a. 
skærende dissonanser i messingsektionen 
for at efterligne fårenes brægen.

Koncertsponsor

Johannes Wildner

Foto/ Lukas Beck
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DIRIGENTSEMINARDIRIGENTSEMINAR

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 
Sønderjyllands Symfoniorkester ved to 
til tre årlige projekter. Der er således tale 

om et veletableret ensemble, der med 
rødder i traditionen hele tiden sætter 
sig nye kunstneriske mål i samarbejde 
med orkestret. Koret har siden starten 
været ledet af Alice Granum, der er 
docent i korledelse ved Syddansk 
Musikkonservatorium i Odense.

FILHARMONISK 
KOR

Se mere om koret: sdjsymfoni.dk

Fr. 10.2.2023 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 
ønsker at følge i fremtiden.

ÅBEN PRØVE - FRI ENTRÉ
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NY DANSK 
CELLOKONCERT
To. 9.3.2023 kl. 19.30 
Musik- og Teaterhuset, Aabenraa

Koncertintroduktion kl. 18.30

Dirigent: Joachim Gustafsson
Solist: Jakob Kullberg, cello

F. Delius: The Walk to the Paradise Gardens
T. Agerfeldt Olesen: Cellokoncert nr. 2
C. Franck: Symfoni i d-mol

Aftenen lægger ud med Frederick Delius’ 
intermezzo ”The Walk to the Paradi-
se Garden” fra hans opera ”A Village 
Romeo and Juliet”. Efterfølgende gælder 
det uropførelsen af den danske kompo-
nist Thomas Agerfeldt Olesens cello-
koncert nr. 2. Koncerten afsluttes med 
Cesar Francks symfoni i d-mol, som er 
det bedst kendte orkesterværk, og den 
eneste symfoni, skrevet af komponisten. 
Symfonien blev uropført i Paris den 17. 
februar 1889, og på trods af delte musi-
kalske meninger på det tidspunkt er den 
nu blevet en fast del af det internationale 
orkesterrepertoire.

SYMFONIORKESTRET 
& DE UNGE TALENTER

On. 15.3.2023 kl. 19.30 – Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Dirigent: Bjarte Engeset
Solist: Hilde Zijlstra, fløjte

Sønderjyllands Symfoniorkester indgår 
som en vigtig del af landsdelens musikalske 
talentudvikling. I den forbindelse samar-
bejder orkestret hvert år med MGK-Syds 
(Musikalsk GrundKursus) klassiske elever 

om en workshop og et praktikforløb i 
Koncertsalen Alsion indeholdende orke-
sterprøver, undervisning med orkestrets 
musikere som mentorer og sammenspil i 
små og store grupper. Forløbet sluttes af 

med, at MGK-eleverne deltager i en kon-
cert sammen med orkestrets faste musikere, 
hvilket altid er garanti for en energifyldt og 
festlig afslutningskoncert.  Læs mere om 
MGK på sonderborgmusikskole.dk

FRI ENTRÉ

Foto/ Henrik Cornelius Hansen

Koncerten er støttet af

Jakob Kullberg
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KARL JENKINS 
STABAT MATER
Ti. 21.3.2023 kl. 19.30 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg
On. 22.3.2023 kl. 19.30 - Tønderhal 2, Tønder
To. 23.3.2023 kl. 19.30 - A. P. Møller Skolen, Slesvig

Dirigent: David Riddell
Solist: Francine Vis, alt

Kor: 
Syd- og sønderjyske gymnasiekor 
samt gymnasiekor fra Sydslesvig

Sønderjyllands Symfoniorkester opfører 
sammen med de syd- og sønderjyske 
gymnasiekor samt gymnasiekor fra 
Sydslesvig Karl Jenkins’ ”Stabat Mater”. 
Værket 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 vokaltraditioner 
fra Mellemøsten.

JOHANNESPASSIONEN
To. 30.3.2023 kl. 19.30 - Løgumkloster Kirke
Fr. 31.3.2023 kl. 19.30 - Tyrstrup Kirke, Christiansfeld

Chefdirigent Johannes Wildner

Solister:
Frederikke Kampmann, sopran
Lena Haselmann, alt
Aleksander Nohr, baryton
Jakob Vad, baryton
Jeremy Ovenden, tenor 

Kor: 
Filharmonisk Kor
Vor Frue Cantori, Haderslev Domkirke

J.S. Bach: Johannespassionen BWV 245

Bach er især kendt for to store 
passioner, Johannespassionen og 
Matthæuspassionen. Matthæuspassionen 
med sine to kor og to orkestre 
er den største. Men tag ikke fejl. 
Johannespassionen er lige så gribende i 
sin korte dramatiske og koncentrerede 
form. I sin samtid var Johannespassionen 
en del af gudstjenesten Langfredag 
med det formål at fortælle Jesu 
lidelseshistorie, tilfangetagelsen 
i Getsemane, Peters fornægtelse, 

fremstillingen for ypperstepræsterne, 
korsfæstelsen og gravlæggelsen. Til slut 
afrundes passionen med en korepilog om 
frelse og opstandelse.

Koncertsponsor
Koncertsponsor
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NIELSEN & SIBELIUS 
To. 20.4.2023 kl. 19.30 – Ribe Domkirke
Fr. 21.4.2023 kl. 19.30 – Musik- og Teaterhuset, Aabenraa

Koncertintroduktion kl. 18.30 i Aabenraa

Dirigent: Tung-Chieh Chuang
Solist: Jiyoon Lee

R. Wagner: Ouverture Til Den Flyvende Hollænder
C. Nielsen: Violinkoncert op. 33
J. Sibelius: Symfoni nr. 5

I århundreder har legenden om spøgel-
sesskibet ’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 men-
neskelige 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 kon-
certer. 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.” 

DE 8 ÅRSTIDER 
To. 27.4.2023 kl. 19.30 - Sct. Marie Kirke, Sønderborg
Fr. 28.4.2023 kl. 19.30 - Schloss vor Husum, Husum

Dirigent og solist: 
David Grimal, violin

A. Vivaldi: De fire årstider
A. Piazzolla: De fire årstider fra Buenos Aires

David Grimal er en musiker, der med et 
internationalt ry for original nytænkning 
i sin musikalske karriere, konstant er i 
en utrættelig søgen efter at reflektere 
over sin kunsts rolle i samfundet. I denne 
koncert sammenstiller han perspekti-
verne for at musicere ved at genopfinde 
fornemmelsen af det kollektive. Han vil 
på klassisk vis forny vores blik på årsti-
derne ved at sammenstille Vivaldis De 
fire årstider (fra Venedig) med Piazzollas 
komposition De fire årstider fra Buenos 
Aires - en modig og anderledes måde at 
samtænke både tradition og fornyelse.

Koncertsponsor

Jiyoon Lee

David Grimal

40 41



FAMILIEKONCERT
MUSIK & MAGI 

SAMARBEJDSKONCERT
MED SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES SINFONIEORCHESTER

On. 24.5.2023 kl. 19.30 – Deutsches Haus, Flensborg
To. 25.5.2023 kl. 19.30 – Koncertsalen Alsion, Sønderborg 

Koncertintroduktion kl. 18.30 i Sønderborg

Chefdirigent Johannes Wildner

S. Pade: ”Am Abend” fire sange for baryton og orkester
G. Mahler: ”Das Lied von der Erde”

Denne gang er det Sønderjyllands Symfoni-
orkester og orkestrets chefdirigent Johannes 
Wildner, som har sammensat programmet 
til dette års samarbejdskoncert. Et program, 
som indledes med Steen Pades fire sange 
”Am Abend” for baryton og orkester efter-
fulgt af Gustav Mahlers ”Das Lied von der 
Erde” komponeret i årene 1907-08. Urop-
ført 20. november 1911. Sangteksterne er 
kinesiske digte af bl.a. Li Po  (701-762) og 
Qian Qi (700-tallet), oversat til tysk af Hans 
Bethge (1876-1946) og udgivet i samlingen 
Die chinesische Flöte. En usædvanlig sam-
mensætning med den røde tråd som binder 
en nulevende dansk komponist Steen Pade 
til tysk senromantik. Alt dette fremført i 
et samarbejde mellem et dansk og et tysk 
symfoniorkester som sammen er oppe på 
den helt store symfoniske klinge.

Koncertsponsor Koncertsponsor

On. 3.5.2023 kl. 19.00 
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

To. 11.5.2023 kl. 19.00
Deutsches Haus, Flensborg

Dirigent: Michelle Rakers 
Konferencier: Nikolaj Hansen

Musik er den stærkeste magi. Intet kan 
sammenlignes med musik i luften - 
vidunderligt og mystisk! Ved dette års 
familiekoncerter er temaet ”Musik og 
Magi”. Musikken som skaber af rent 
magiske øjeblikke. Magien opstår når 
Sønderjyllands Symfoniorkester i samar-
bejde med dirigent Michelle Rakers og 
konferencier Nikolaj Hansen præsenterer 
musikken og dens magiske kraft i form 
af en række forskellige musikalske værker 
for fuld symfonisk udblæsning - musik 
på en både sjov og magisk måde og i en 
koncertform rettet mod børn og voksne 
på én og samme tid.

Johannes Wildner
Foto/ Lukas Beck
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WIENERKLASSISKE 
MESTERVÆRKER
To. 1.6.2023 kl. 19.30 
Brødremenighedens Kirke, Christiansfeld

Fr. 2.6.2023 kl. 19.30
Ansgar Kirke, Flensborg

Dirigent: Christopher Lichtenstein 
Solist: Anna Agafia, violin

W.A. Mozart: Symfoni nr. 29
L.v. Beethoven: Romance i F-dur 
J. Haydn: Symfoni nr. 103, ”Drumroll”

Koncerten indledes med Mozarts 
symfoni nr. 29, som er en af hans 
bedre kendte tidlige symfonier. Den 
er blandt andet karakteriseret som 
en milepæl, der kombinerer Mozarts 
intime kammermusikalske stil med en 
både ildfuld og impulsiv musikalitet. 
Den unge danske violinist Anna Agafia 
Egholm spiller Beethovens lyriske og 
smukke romance i F-dur. Herefter 
afsluttes med programmets hovedværk 
Haydns symfoni nr. 103. Symfonien var 
den ellevte af tolv, der blev komponeret 
til koncerter i England under Haydns to 

rejser dertil (1791–1792, 1794–1795), 
arrangeret af impresarioen, Johann Peter 
Salomon. Haydns musik var kendt i 
England længe før komponisten rejste 
dertil, og det engelske musikliv havde 
længe udtrykt ønsket om, at Haydn 
skulle besøge England. Komponistens 
modtagelse i England var meget 
succesfuld, og de engelske besøg var 
nogle af de mest frugtbare og lykkelige 
perioder i hans liv. Haydn komponerede 
”Drumroll”-symfonien, mens han boede 
i London i vinteren 1794–1795.

BØRNEHAVEKONCERTER

To. 15.6.2023 kl. 19.30 
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

I denne sæson finder Nordic Masterclass 
for Conductors sted for 10. gang. Nordic 
Masterclass har gennem årene udviklet 
sig til en anerkendt og velrenommeret 
masterclass for talentfulde unge dirigenter 
fra hele verden. Gennem årene har mere 
end 400 unge dirigenter ansøgt om at 

blive blandt de deltagende i den årlige 
masterclass, grundlagt i 2012 på initiativ 
af Maria Badstue, som ud over at være 
kunstnerisk leder af Nordic Masterclass 
også er assisterende underviser sammen 
med professor Jorma Panula.

NORDIC MASTERCLASS
AFSLUTNINGSKONCERT - FRI ENTRÉ

To. 8.6.2023 - Koncertsalen Alsion, Sønderborg

FOR INVITEREDE BØRNEHAVER

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 Det Sønderjyske 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.

 Anna Agafia

Koncertsponsor
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SKT. HANS KONCERT
Fr. 23.6.2023 kl. 19.30
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Chefdirigent Johannes Wildner
Solist: Tibor Kováč, violin

Tjajkovskij: Sérénade Mélancolique, Op. 26
Sarasate: Carmen Fantasi, Op. 25 
Elgar: Salut d’amour, Op. 12
Mendelssohn: En skærsommernats drøm 

Koncerten indledes med Sérénade 
mélancolique skrevet til den ungarske 
violinist Leopold Auer, som var professor 
i violin ved det kejserlige konservatorium 
i Sankt Petersborg fra 1868. Tjajkovskij 
var professor ved Moskva-konservatoriet 
fra 1866 og må have kendt Auer i 
kraft af hans ry som violinist. Herefter 
går turen til Spanien med Carmen 
fantasien, som er et af Sarasates kendeste 
værker - et værk fuld af temperament 
og ægte passion inspireret af operaen 
Carmen. Det betragtes som et af de 
mest udfordrende og teknisk krævende 
stykker for violin. Efter Elgars smukke 

Salut d’amour afsluttes koncerten med 
Mendelssohns En skærsommernatsdrøm, 
som blev skrevet til en romantisk komedie 
af William Shakespeare af samme navn. 
Dette blev et af Mendelssohns mest 
populære værker og er siden opført 
utallige gange verden over.

Koncertsponsor

Johannes Wildner
Foto/ Lukas Beck
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BILLETTER & PRISER
Online salg
Billetten.dk
Eller via sdjsymfoni.dk, der linker til billetten.dk 

Salg i orkesteradministration
Alsion 2, 6400 Sønderborg
Tlf. 79 30 11 50
info@sdjsymfoni.dk
Åbningstider: man-fre kl. 9.00-14.00

Billetpriser (Både online og ved personlig henvendelse)

Løssalg 
Prisgruppe A:  275,00 kr.
Prisgruppe B:   195,00 kr.
Prisgruppe C:   175,00 kr.

Prisgrupperne for de enkelte koncerter fremgår af bestillingskuponen på s. 26

Alsionpakken:   2275,00 kr.

Sæsonkort:   2022,00 kr.

Ung-kort*:  250,00 kr.

Familiekoncerter:  Børn 50,00 kr.
   Voksne 100,00 kr. 
   Familiebillet: 
   2 voksne og 2 børn 250,00 kr.

Børn/unge under 18 år/
studerende*:  50,00 kr.

*Gælder med gyldigt studiekort 

Flexrabat

Med flexrabat kan du opnå følgende rabatter: 

Tidligere har man kunnet bestille billetter og opnå flexrabat via 
den online bestillingskupon direkte på orkestrets hjemmeside. 
Denne mulighed eksisterer ikke længere, men flexrabatten kan 
stadig opnås ved at bestille billetter direkte på billetten.dk, som 
der linkes til fra orkestrets hjemmeside, eller ved at udfylde 
bestillingskuponen på side 26-27.

Billetten.dk
Du kan købe billet til de enkelte koncerter via billetten.dk. Her 
kan også købes billetter med flexrabat. 
Billettens fysiske salgssteder kan ses på hjemmesiden billetten.dk. 
Tlf. nr. til Billetten: 70 20 20 96.

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.

Returnering og ombytning 
Billetter tages kun retur ved aflysning. Billetter kan byttes mod et 
gebyr på kr. 25,00 pr. billet senest 3 uger før koncertens afholdelse. 

4-7 koncerter 
8 koncerter og derover

Bestillingkupon 
på s. 26-27

Online 
via billetten.dk

10 %
15 %

20 %
30 %

Alsionpakken

Alsionpakken i sæson 2022/23 inkluderer følgende koncerter:
 
Sæsonåbningskoncert – 8.9.2022
Troldspejlet in Symphony – 28.10.2022
define festival – 3.11.2022
Missa Solemnis – 20.11.2022
Mozart, Fløjte & Harpe – 24.11.2022
Julegalla – 8.12.2022
Bachs Juleoratorium – 15.12.2022
Gyldne Toner – 16.12.2022 * 
Den Virtuose Trompet – 12.1.2023
Beethovens Tripelkoncert – 2.2.2023
Karl Jenkins: Stabat Mater – 21.3.2023
De 8 Årstider – 27.4.2023 * 
Samarbejdskoncert – 25.5.2023

BEMÆRK: Alsionpakken inkluderer to koncerter markeret 
med *, som finder sted i Sct. Marie Kirke, Sønderborg.

Alsionpakken købes direkte hos orkestrets administration eller 
online på orkestrets hjemmeside www.sdjsymfoni.dk

Læs mere om salg af Alsionpakken ved orkestrets 
sæsonlancering d. 27. marts 2022 på side 24.

Sæsonkort

Med et sæsonkort får du mulighed for at bestille to billetter til 
alle de koncerter, hvor Sønderjyllands Symfoniorkester står som 
arrangør*. Billetterne kan tidligst bestilles 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. 

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. 

*BEMÆRK: 
Sæsonkortet giver ikke adgang til følgende koncerter og 
forestillinger:
Siegfried (Den Ny Opera)
Rued Langgaard Festival
Grænsemageren (Opera På Grænsen)  
La Vendetta / I Pagliacci samt Tryllefløjten -
(Den Jyske Opera) 
Samtlige koncerter syd for grænsen

ALSIONPAKKEN OG SÆSONKORT
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DER TAGES FORBEHOLD FOR 
TRYKFEJL OG RET TIL ÆNDRINGER

KONTAKT

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

SÆSONPLAN 2022/23 
ER UDGIVET AF

Redaktion og tekst: 
Nikolaj Andersen

Ungkort - 18 koncerter i Sønderborg
Med vores ung-kort får alle studerende med gyldigt studiekort 
mulighed for at komme billigt til koncert i Alsion i hele sæsonen. 
Udover koncerterne i Alsion gælder kortet også til koncerterne: 
Gyldne Toner 16.12.2022 og De 8 Årstider 27.4.2023, som 
finder sted i Sct. Marie Kirke, Sønderborg. 

Du kan købe dit ung-kort i orkestrets administration på Alsion 
i Sønderborg, 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 samt gyldigt studiekort ved 
indgangen til koncerten.

Til koncerterne 20/11/22, 29/11/22, 8/12/22, 15/12/22, 
29/12/2022 samt 4/1/23 og 21/3/2023 skal man afhente en 
gratis pladsbillet i orkestrets administration, da korpodiet er i 
brug til disse koncerter. 

*BEMÆRK: 
Ungkortet giver adgang til alle orkestrets koncerter i Alsion 
dog ikke til følgende: 

Grænsemageren (Opera På Grænsen)
La Vendetta / I Pagliacci samt Tryllefløjten (Den Jyske Opera)

Gavekort
Gavekort kan købes på billetten.dk eller i orkestrets 
administration i Alsion, Sønderborg. Det kan indløses 
enten ved køb af billetter via billetten.dk eller i orkestrets 
administration. 

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 Hamborg se: 
www.flensburger-bach-chor.de og www.symphonischer-chor-
hamburg.de.

For samarbejdskoncerten med Schleswig-Holsteinisches 
Sinfonieorchester i Flensborg se: www.sh-landestheater.de

UNG-KORT OG GAVEKORT

50 51



O p t a k t  t i l  s m a g f u l d e  o p l e v e l s e r


