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KONCERTER

Medlemskab af Aarhus Musikforening og
abonnement til de 8 koncerter koster 975 kr.
I løssalg er priserne 40-50 % højere.

45. sæson

God fornøjelse!

Bliv abonnent – det betaler sig!

2018/19

Aarhus Musikforenings 45. sæson omfatter otte
koncerter. Der bliver lejlighed til at opleve et
spektrum af spændende kammermusik helt fra
barokken over klassicismen til nykomponerede
værker fremført af fremragende musikere fra ind- og
udland. - Trio con Brio, som starter sæsonen, har parallelt med deres store indsats i dansk musikliv, etableret
sig som et internationalt anerkendt ensemble med
hyppige koncerter i USA, Asien og Europa. - I november vender Esbjerg Ensemblet tilbage med et spændede program med både blæsere og strygere. - Den
Danske Klarinettrio er et lovende nyetableret
ensemble bestående af klarinettisten Tommaso
Lonquich, cellisten Jonathan Slaatto og pianisten
Martin Qvist Hansen. - I januar dirigerer Sonning
prisvinderen Lars Ulrik Mortensen Concerto Copenhagen i festlige koncerter af barokkomponister. - I
februar bliver der lejlighed til et genhør med den
spanske Cuarteto Casals, som har imponeret overalt i
verden. Kvartetten fejrer i øjeblikket deres 20 års
jubilæum med en meget rost komplet indspilning af
Beethovens strygekvartetter på Harmonia Mundi. “A
masterful achievement” var formuleringen da en af
kvartettens indspilninger blev tildelt Deutsche Schallplattenpreis. - Den mangeårige solocellist fra Copenhagen Phil Toke Møldrup spiller i marts værker for
cello og klaver af Beethoven med den israeliske
pianist Yaron Kohlberg, som nu har fast base i Japan. Ensemblet fra Lincoln Center Chamber Music Society,
som består af fremtrædende musikere fra hele
verden, har to gange tidligere med stor succes besøgt
Aarhus Musikforening med deres spændende og
alsidige programmer. I april opfører fem musikere
værker af Beethoven, Debussy og Brahms og et
nyskrevet værk af Brett Dean. - Sæsonen afsluttes med
en koncert til fejring af komponisten Hans Abrahamsen, som modtager Léonie Sonnings store musikpris
for 2019. Ved koncerten spiller medlemmer af
Ensemble Midtvest og Esbjerg Ensemblet et udsnit af
Abrahamsens
vidunderlige
kammermusikkompositioner og arrangementer af værker af Ravel,
Carl Nielsen, Schumann, og Eric Satie.
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