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KONCERTER

Medlemskab af Aarhus Musikforening og
abonnement til sæsonens 7 koncerter koster
975 kr. I løssalg er priserne væsentligt højere.

49. sæson

God fornøjelse!

Bliv abonnent – det betaler sig!

2022-2023

I sin 49. sæson præsenterer Aarhus Musikforening
syv koncerter, som foregår i Musikhuset Aarhus Lille
Sal. Vi starter sæsonen med en festligholdelse af den
legendariske franske pianist Pierre-Laurent Aimard,
som modtager den store Léonie Sonnings Musikpris
for 2022. Aimard har sammensat et spændende
program der illustrerer klavermusikkens udvikling fra
renaissance til nutid.
I november er der mulighed for et genhør med den
amerikanske Emerson Quartet, som i mere end 40 år
har bevaret sin status som et af verdens bedste
kammermusikensembler. Kvartettens indspilninger
er tildelt hele 9 Grammy’er.
I december gennemfører vi et gammelt ønske om at
præsentere fremtidens stjerner blandt studerende
fra Det Jyske Musikkonservatorium. Det bliver et
spændende og varieret program der illustrerer det
høje niveau blandt eleverne, og giver dem lejlighed
til at optræde for et stort publikum af kammermusikelskere.
Den engelske Doric Quartet hører til blandt de
bedste strygekvartetter af den unge generation. De
turnerer over hele verden og har indspillet et stort
antal CDer, hvoraf mange er prisbelønnede.
I februar har Aarhus Musikforening besøg af
Ensemble Midtvest, som spiller et spændende
program af barokmusik med den berømte intalienske fagottist Sergio Azzolini.
Aarhus Musikforening har flere gange præsenteret
musik af den danske komponist Thomas Agerfeldt
Olesen. Koncerten i marts er den første af tre, hvor
forskellige strygekvartetensembler opfører en
kvartet af Agerfeldt Olsesen. Den første koncert i
serien bliver spillet af den fremragende tyske
Henschel Quartett, som foruden Agerfeldt Olesens
ottende kvartet, opfører kvartetter af en af hans
lærere Henryk Gorecki og af Schubert.
Sæsonens sidste koncert med Trio con Brio bliver
ligeledes den første af tre, hvor den elskede trio
sammen med nogle af tidens førende bratschister,
spiller Brahms tre klaverkvartetter suppleret med
strygetrioer og klaverkvartetter af andre komponister.

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