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KONCERTER

Medlemskab af Aarhus Musikforening og
abonnement til 7 koncerter koster 975 kr.
(koncerten den 28. november tilvælges)
I løssalg er priserne væsentligt højere.

48. sæson

God fornøjelse!

Bliv abonnent – det betaler sig!

2021-2022

I sin 48. sæson præsenterer Aarhus Musikforening
syv koncerter, som foregår i Musikhuset Aarhus Lille
Sal, plus en tilvalgskoncert i Symfonisk Sal. Sæsonen
starter med Den Danske Strygekvartet, som gennem
sit 20-årige virke har etableret sig som en af tidens
mest spændende kvartetter. Kvartetten kombinerer
en medrivende spillestil med altid nyskabende
programmer.
Sæsonens 2. koncert bliver et genhør med den
danske Trio Vitruvi, som i samspil med bl.a. den
legendariske bratschist Hartmut Rhode og DR
Radiosymfoniorkestrets solobassist Joel Gonzales
opfører Brahms sidste klaverkvartet og Schuberts
Forellekvintet.
Ved koncerten i oktober får Musikforeningen
gen-besøg af to elskede engelske kunstnere,
barytonen Roderick Williams og pianisten Roger
Vignoles. Programmet omfatter Robert Schumanns
to sang-cyklusser Dichterliebe og Frauenliebe und
Leben foruden den herlige Liederkreis opus 24 til
tekster af Heinrich Heine.
Koncerten den 21. november byder på et genhør
med tre fremragende musikere i forskelligt samspil,
pianisten Marianna Shirinyan, bratschisten Rafaell
Altino og cellisten Thorleif Thedéen. Senere på
måneden opfører Concerto Copenhagen med
Sonning-pris modtageren Lars Ulrik Mortensen i
Symfonisk Sal alle Bachs Brandenburger koncerter.
Den ungarnske pianist Dénes Várjon, som optræder
i alle verdens førende koncertsale, og tidligere har
besøgt Aarhus Musikforening, spiller et spændende
program fra Bach til Chopin i februar.
Det er med en del stolthed at Aarhus Musikforening kan præsentere superstjernen Nicola
Benedetti i samspil med den tyske cellist Leonard
Elschenbroich og den britisk-ukrainske pianist Alexei
Grynyuk. De tre fremragende musikere spiller trioer
af Schumann, Riehm og Brahms.
Sæsonen afsluttes med et genhør med det tyske
Ensemble 4.1 som spiller værker for fire blæsere og
klaver, bl.a. Mozarts herlige kvintet.

Aarhus Musikforenings koncerter støttes af
Aarhus Kommune, Solistforeningen
og Statens Kunstråd.
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