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KONCERTER

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

46. sæson

God fornøjelse!

Bliv abonnent – det betaler sig!

2019/20

Aarhus Musikforenings 46. sæson omfatter syv
koncerter, som bortset fra koncerten i september
finder sted i Musikhuset Aarhus Lille Sal. Programmerne markerer i stor udstrækning Beethovens
250-års fødselsdag i 2020.
Sæsonen starter den 29. september, hvor et af USAs
mest spændende kammerensembler, Friction
Quartet fra San Francisco, i Symfonisk Sal opfører den
første af Beethovens Razumovsky kvartetter sammen
med bl.a. Garth Knox’ spændende Satellites.
Dénes Várjon, som tidligere har besøgt foreningen,
er en af Ungarns bedste pianister. Ved koncerten i
november spiller han fire af Beethovens klaversonater.
Den fremragende bratschist Rafael Altino giver i
december en sonateaften med pianisten, professor
Marianna Shirinyan med både soloværker og værker
for bratsch og klaver.
Den danske Trio con Brio, som har udviklet sig til en
af verdens mest efterspurgte klavertrioer, opfører i
2020 alle Beethovens værker for klavertrio i Aarhus
Musikforening. De første to koncerter finder sted i
denne sæson i januar og april, mens den tredje
koncert åbner sæsonen 2020/21.
I februar bliver der lejlighed til et genhør med den
fremragende franske Quatuor Modigliani, som er et
af Europas førende strygekvartetensembler med
koncerter i de førende koncertsale. Kvartetten spiller
værker af Saariaho, Mozart og Grieg.
Koncerten i marts fejrer genopståelsen af den
danske Trio Ondine, som havde stor succes og vandt
talrige priser i begyndelsen af 2000-tallet, indtil de
tre fik travlt med andre opgaver i det danske
musikliv. Ved koncerten suppleres trioen med den
berømte norske bratschist Lars Anders Tomter i bl.a.
klaverkvartetter af Mozart og Brahms.
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