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15
Hvilket efterår, der venter os! 
Sædvanen tro kan vi se frem til en sæson i 
Sønderjyllands smukke koncertsal, der vil 
bugne af arrangementer for enhver smag.

Schaufuss-Ballettens storslåede forestilling ”The King” har i september 
verdenspremiere i Alsion, inden den drager på Europaturne.
Jeg glæder mig over at se, hvor mange landsdækkende turneer, der finder vej til 
Alsion: Jonatan Spang, Thomas Helmig, De Nattergale, Ørkenens Sønner, 
Jette Torps Carpenters-tur og Four Jacks. Flere af disse shows har kun få 
billetter tilbage. Det viser, at Sønderborg er alt andet end enden af en blindtarm. 
Her sker noget.

Den klassiske musik lover ligeledes store oplevelser. Sønderjyllands Symfo-
niorkester tager os med på musikalske rejser og har blandt andet den franske 
violinvirtuos Renaud Capucon med på scenen. Vort eget Sønderjysk Pigekor 
kommer i Michael Bojesens kendte og kyndige hænder, Prinsens Musik-
korps hædrer trombonens grand old man Carsten Svanberg, Aarhus Jazz 
Orchestra hylder Carl Nielsen, og Brahms’ tyske requiem bliver udsat for strøm, 
slagtøj og kor. Spændende bliver det også til årets Define Music Festival, til 
Heartland Session og til Den Jyske Operas opsætning af L’amico Fritz. 
Glæd jer til, at vores lokale trækplastre Per Nielsen, Danfoss Orkestret og 
Sønderborg Garden fylder de røde stolerækker.

Glem ej heller vores gratis publikumsmagnet Solisterier, der i denne sæson får 
besøg af blandt andre Paul Hüttel, Tove Hyldgaard, Caspar Phillipson samt 
Hanne og Lotte Rømer. Jeg glæder mig over dette samarbejde med Dansk 
Solistforbund, der bringer Danmarks dygtigste solister helt tæt på publikum. 
Husk også de to andre populære gratisarrangementer ProMusica og Fælles-
sang i cafeen, der ligesom Solisterier tiltrækker mange hundrede mennesker til 
hver forestilling. Uanset hvilke arrangementer, du vælger, så ønsker jeg dig god 
fornøjelse i Koncertsalen Alsion. 

John Bøgelund Frederiksen
Kulturchef, Sønderborg Kommune



SYMFONIORKESTRET: STRAUSS & SKÆBNESYMFONIEN
11. september 2015 Kl. 20.00
  
En koncert med spor tilbage til 2. verdens-
krig. Det direkte spor er Richard Strauss’ 
obokoncert, der blev til, efter at den 
amerikanske soldat og solooboist i Pitts-
burgh Orchestra, John de Lancie, bad 
ham om en obokoncert. Det indirekte 
link er Beethovens 5. symfoni, hvis fire 
første toner BBC under krigen brugte til 
at signalere nyt fra London.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk
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GREEN SCREEN FIlM FESTIVAl
18. september 2015 Kl. 19.00

Green Screen er Europas største inter-
nationale filmfestival for nogle af verdens
bedste naturfotografer. Igen i år vil 
festivalen medbringe to af årets bedste 
naturfilm, som kan nydes på storskærm i 
Koncertsalen Alsion: ”The arid Namib“ 
af japanske Makoto Kita og Charlie 
Luckock’s „World’s wildest City: Manaus“. 
For hele familien!
Gratis entre

PRINSENS MUSIKKORPS HÆDRER CARSTEN SVANBERG
17. september 2015 Kl. 20.00 

Prinsens Musikkorps fejrer, at basunens 
grand old man, Carsten Svanbeg, bliver 
70 i år. Carsten Svanberg var i mange år 
solobasunist i Danmarks Radios Symfoni-
orkester og sluttede sin aktive karriere 
som professor i Graz i Østrig. Denne 
spændende aften præsenterer Prinsens 
Musikkorps Carsten Svanberg som solist. 
Han bor for øvrigt i Sønderborg.
Gratis entre



SOlISTERIER
19. september 2015 Kl. 14.00
  
En festlig perlerække af højdepunkter 
fra operetter og musicals – både de nye 
og de gode gamle. Sæsonens første 
Solisterier byder på en hyggelig efter-
middag med Caspar Phillipson, Tove 
Hyldgaard og Thyge Thygesen. 
Solisterier er en af Alsions publikums-
magneter og sker i samarbejde med 
Dansk Solistforbund.

Gratis entre
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VERDENSPREMIERE: THE KING
24. september 2015 Kl. 19.30
  
I 2015 ville Elvis Presley være blevet 80 år. 
Hans popularitet er ikke mindsket gennem 
årene. Det er en stort opsat ballet, hvor 
mere end 20 dansere, et orkester og en 
sanger vil være på scenen i et fantastisk 
lysshow. Peter Schaufuss har formået at 
få London West End Musicals designer 
Ben Rogers til at designe forestillingen.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk

PROMUSICA: KAMMERMUSIK
20. september 2015 Kl. 15.00 

ProMusica er et kammermusikforum for 
Sønderjyllands Symfoniorkesters egne 
musikere. Her får kammermusik og solist-
værker deres helt egen plads. Programmet
offentliggøres 14 dage før koncerten på 
www.promusica.dk. Koncerten foregår i 
koncertsalen, men kom gerne en times tid 
før og nyd en kop kaffe i cafeen.

Gratis entre



MICHAEl BOJESEN OG SØNDERJYSK PIGEKOR
28. september 2015 kl. 18.00

Sønderjysk Pigekor kommer i Michael 
Bojesens kyndige hænder, når han 
dirigerer pigerne igennem en storslået 
koncert over danske sange. Koncerten 
består af to dele. Først en åben master-
class med Michael Bojesen og Sønderjysk 
Pigekor. Derefter får publikum hoved-
rollen som det gigantiske og velsyngende
kor.
Billetter: www.sjpigekor.dk

HYlDEST TIl CARl NIElSEN
1. oktober 2015 Kl. 20.00
  
I år ville Carl Nielsen være fyldt 150 år. 
Det fejrer Aarhus Jazz Orchestra med en 
anderledes hyldestkoncert til den gamle 
mester i Koncertsalen Alsion. Kor72s 
kor-karavane og flere hundrede stemmer 
fra en række kor fra Als og Sundeved er 
med på scenen. Publikum får mulighed 
for at synge med på flere af sangene.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk
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SYMFONIORKESTRET: KlASSISK FØR & NU
25. september 2015 Kl. 20.00

Sønderjyllands Symfoniorkester, dirigent 
Andreas Delfs og pianist Gerhard Oppitz 
giver deres bud på tre klassiske mester-
værker fra før og nu: Amerikaneren Aaron 
Jay Kernis’ rørende Musica Celestis, 
Mozarts tragisk medrivende Symfoni nr. 
40 i g-mol og sidst Brahms’ populære 
klaverkoncert i B-dur.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk



SYMFONIORKESTRET: ITAlIENSK FOR AllE
22. oktober 2015 Kl. 20.00

Der er italiensk orkestermusik på program-
met, når Speranza Scappucci gæster 
Sønderjyllands Symfoniorkester. 
Klarinetisten Nicolai Eghorst er solist i 
Rossinis introduktion, tema og variationer,
og den irskfødte mezzosopran Tara 
Erraught synger arier af Rossini. 
Efter pausen byder koncerten på Mozarts 
Symfoni nr. 41.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk

THOMAS HElMIG: MUTTERS AlENE
9. oktober 2015 Kl. 20.00

I over 30 år har Thomas Helmig spillet 
landet tyndt. I 2015 tager han skridtet helt 
ud. For første gang nogensinde er han helt 
alene på scenen med en turné landet 
rundt, han har valgt at kalde ”Mutters 
Alene”. Han markerer dermed 30-året 
for udsendelsen af sit debutalbum med 
både at kigge tilbage, til siden og ikke 
mindst frem.

Billetter: www.billetnet.dk

JONATAN SPANG: DANMARK
23. oktober 2015 Kl. 20.00
  
Jonatan Spang er tilbage i Koncertsalen
Alsion med sit spritnye standup-show: 
Jonatan Spangs Danmark. Der er sikret 
gode grin, når en af Danmarks morsomste 
og mest garvede stand-uppere tager vores 
lille dronningerige og dets indbyggere 
under kærlig og til tider øjenåbnende 
behandling.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk

Fotograf Patricio Soto



FOUR JACKS FOR AlTID
24. oktober 2015 Kl. 20.00

Danmarks mest populære boyband strør 
om sig med udødelige klassikere fra de 
gode gamle dage. Over 120.000 danskere 
nød de genfødte Four Jacks, da de i 2008
turnerede over hele landet med showet 
”Four Jacks – Åh den vej til Mandalay”. 
Nu vil de fire gentlemen atter engang 
smøre stemmerne til deres tredje show.

Billetter: www.billetnet.dk

PROMUSICA: KAMMERMUSIK
25. oktober 2015 Kl. 15.00

ProMusica er et kammermusikforum for 
Sønderjyllands Symfoniorkesters egne 
musikere. Her får kammermusik og 
solistværker deres helt egen plads. 
Programmet offentliggøres 14 dage 
før koncerten på www.promusica.dk. 
Koncerten foregår i koncertsalen, men 
kom gerne en times tid før og nyd en 
kop kaffe i cafeen.
Gratis entre

JETTE TORP SYNGER THE CARPENTERS
28. oktober 2015 Kl. 20.00
  
Jette Torp genopliver stemningen fra 
legenden Carpenters. Verdens bedste 
popsangerinde, sådan blev hun kaldt, 
Karen Carpenter, der sammen med sin 
bror, Richard, var 70’ernes bedst sælg-
ende pop-duo med mere end 100 mio.
solgte singler og albums. Hun døde i 
februar 1983, 13 år efter Carpenters 
gennembrud. 

Billetter: www.billetnet.dk



Fotograf Jens H
onnoré

AlSION – DEN PERFEKTE RAMME TIl 
KONFERENCER, MØDER, wORKSHOPS, 
KURSER, MESSER OG FESTER 

Kontakt: info@alsion.dk 
T: 8872 7288

Læs mere på www.alsion.dk

Bestil bord forud for hvert 
arrangement på T: 2616 7750.

Bestil drikkevarer i baren 
inden forestillingen. 
Så står de klar til dig i pausen.

www.bar2lin.dk
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SØNDERBORG GARDEN: 35 ÅRS JUBIlÆUMSKONCERT
31. oktober 2015 Kl. 14.00

Sønderborg Garden har igennem de 
seneste 35 år vokset sig til en institution, 
der hører til i Sønderborgs bybillede. 
I år fejrer den rød-hvide garde 35 år, og 
det markerer brassbandet med en jubi-
læumskoncert. Repertoiret består af vel-
kendte marchmelodier, populære melodier 
og mere avancerede brassbandværker.

Gratis entre

SOlISTERIER
8. november 2015 Kl. 14.00

Paul Hüttel byder sammen med Hanne og 
Lotte Rømer op til en fremragende efter-
middag i Solisteriers tegn. Paul Hüttel er
elsket af alle for sine karakterer i blandt 
andet Matador (Herbert) og Alletiders Jul-
serien (Gyldengrød). I 30 år har søstrene 
Rømer bevæget sig i hver sin musikalske 
verden, men nu kan de opleves sammen.

Gratis entre

DEN JYSKE OPERA: l’AMICO FRITZ
6. november 2015 Kl. 19.30  
En gribende kærlighedshistorie om, hvor 
svært og alligevel dejligt det er at blive 
forelsket. Det er en dansk premiere på 
L´amico Fritz. Det er en sjov og romantisk 
opera af Pietro Mascagni, som især er 
kendt for Cavalleria Rusticana. Fritz er 
en rig ungkarl, som synes, at kærlighed 
og ægteskab kun er noget for fjolser. 
Eller er det?

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk



BRAHMS: EIN DEUTSCHES REQUIEM
15. november 2015 Kl. 17.00

130 sangglade mennesker synger 
Johannes Brahms “Ein Deutsches 
Requiem”. Mennesker uanset alder, 
religion, kvalifikation eller handicap 
mødes for at lære om og med hinanden 
gennem musikken. For Chorakademie 
Nord er projektet et vigtigt bidrag til at 
acceptere forskelligheder og udfolde
potentialer.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk

ØRKENENS SØNNER: EN GANG TIl FOR PRINS KNUD
17. + 18. november 2015 Kl. 20.00

Efter at have rejst over hele verden, vender
de tapre logebrødre hjem til Gamle 
Danmark igen. Det bliver en spændende 
historisk rejse med drabelige vikinger, 
der svinger med deres guldhorn. Det bliver 
et møde mellem konger, prinser, Egtved-
pigen og Grovbollemanden. 
Danskerne er Verdens lykkeligste folk!

Billetter: www.billetnet.dk

SYMFONIORKESTRET: DVORAKS REQUIEM
13. november 2015 Kl. 20.00

Dvoraks Requiem bliver ikke opført så tit 
- det er nemlig et udfordrende værk og 
kræver et kor, der kan sit kram. Derfor 
arbejder Sønderjyllands Symfoniorkester 
igen sammen med dirigent Matthias Janz, 
hvis to kor, Flensburger Bach-Chor og 
Symphonischer Chor Hamburg, hører til 
blandt de ypperste i området.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk 



HEARTlAND SESSION
22. november 2015 Kl. 14.00  
Heartland, hjerteland, ligger der, hvor 
mennesker mødes i musik og dans uanset 
alder, religion, farve, nationalitet og køn. 
Det bliver en eftermiddag med musik på 
kryds og tværs leveret af nogle af områd-
ets dygtige musikere. De mødes på tværs 
af kulturer og musikalske udtryk til en dag,
hvor musik og hjerterum er i centrum.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk
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DEFINE MUSIC FESTIVAl
21. november 2015 Kl. 15.00

Define Music Festival udfordrer grænserne 
for musik. Også i år vil publikum stifte 
spændende bekendtskab med den 
elektroniske musik. I Koncertsalen Alsion 
optræder den britiske elektroakustiske 
strygekvartet, The Smith Quartet, det 
danske Tritonuskoret og Søren Lyngsø 
alias Vectral.        

Billetter: www.billetnet.dk

Fotograf Paolo-R
oversi

SYMFONIORKESTRET: RENAUD CAPUCON
26. november 2015 Kl. 20.00

Violinfænomenet Capucon er indbegrebet
af fransk musikertradition: teknisk over-
skud, musikalsk raffinement og elegance. 
Programmet kommer vidt omkring i 
orkestermusikken fra lys og sanselig 
fransk impressionisme af Debussy over 
mørkstemte nordiske toner af finske 
Sibelius til Korngolds lyriske violinkoncert.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk



DE NATTERGAlE – Æ JUlETUR 2015
4. december 2015 Kl. 20.00

Uh-ha-da-da! Hele Danmarks jyde-trio 
drager på turne med “De Nattergale 
- æ juletur 2015”. Det nye show vil i 
bedste Nattergale-stil være en skønsom 
blanding af trioens store bagkatalog og 
udvalgte numre fra trioens karriere 
krydret med nye gakkede indfald og 
udfald. Det bar’ dæjli’, do!

Billetter: www.billetnet.dk
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SYMFONIORKESTRET: JUl FOR FUlD MUSIK
3. december 2015 Kl. 20.00  
Fra klassiske juletoner i form af musik fra 
Tjajkovskijs Nøddeknækkeren til nyere
juleklassikere som Sleigh Ride og Winter 
Wonderland: Denne koncert byder på jule-
musik i lange baner. Ekstra julet bliver det,
når Sønderjyllands Symfoniorkester får
juleassistance i form af Sønderjysk 
Pigekors koncertkor.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk

PROMUSICA: KAMMERMUSIK
6. december 2015 Kl. 15.00

ProMusica er et kammermusikforum for 
Sønderjyllands Symfoniorkesters egne 
musikere. Her får kammermusik og 
solistværker deres helt egen plads. 
Programmet offentliggøres 14 dage 
før koncerten på www.promusica.dk. 
Koncerten foregår i koncertsalen, men 
kom gerne en times tid før og nyd en 
kop kaffe i cafeen.

Gratis entre



SYMFONIORKESTRET: JUl FOR HElE FAMIlIEN
11. december 2015 Kl. 18.30

Traditionen tro synger flere hundrede 
skolebørn igen julen ind sammen med 
Sønderjyllands Symfoniorkester. 
Koncertsalen kommer til at genlyde af 
forventningsfulde børn, som glæder sig 
til jul. Signe Lindkvist er vært, og mon 
ikke, at publikum får lejlighed til at synge 
med på en julesang eller to.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk

SØNDERJYSK PIGEKOR OG DRENGEKOR: SÅ’ DET JUl
12. december 2015 Kl. 16.00  
Hele områdets sanglærker, Sønderjysk 
Pigekor og Drengekor, har gæstemusikere
med, når de synger julen ind. De gentager 
dermed sidste års udsolgte succes, hvor et 
fyldt Alsion var vidne til sangernes 
og dansernes meget høje niveau. Jule-
stemningen sikres med lucialys, juletræer, 
englesang, julehistorier og nisser.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk

DANFOSS ORKESTRET: JUlEKONCERT
13. december 2015 Kl. 16.00  
Julefest bliver stavet med stort J, når 
Danfoss Orkestret indtager Koncertsalen 
Alsion. Der er lagt i ovnen til det helt store 
brag med tant og fjas og topmålet af super
stemning. På programmet står alle de 
numre og det musikalske humør, der gør
julen til hyggens og humorens tid. Igen i år 
går overskuddet til et velgørende formål.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk

Fotograf Patricio Soto



SYMFONIORKESTRET: MESSIAS
17. december 2015 Kl. 20.00   
”Lystige, unge mennesker af begge køn 
opførte sig sømmeligt og alvorligt under 
opførelsen.” Således bemærkede den 
irske biskop Synge sig musikkens effekt 
efter en af de første opførelser af Messias.
I dag er Messias for længst blevet et af de 
mest elskede værker i den klassiske musik 
- især op til jul.

Billetter: www.sonderborgbilletten.dk

PER NIElSEN: CHRISTMAS TIME
19. december 2015 Kl. 19.30
20. december 2015 Kl. 16.00  
Per Nielsen hører til landets mest popu-
lære entertainere, og han spiller gerne for 
udsolgt koncertsal i Alsion. Populariteten 
understreges af salget på hans 14 CD’er, 
der er solgt i mere end 350.000 eksem-
plarer, og det gør ham til en af landets 
mest  populære instrumentalmusikere. 
Gæstesolist: Abbie Osman.

Billetter: www.billetnet.dk

FÆllESSANG I CAFÉ AlSION
5. september, 3. oktober, 7. november 
og 5. december 2015 Kl. 12 - 13  
Et sandt tilløbsstykke. Alle, der kan lide 
at synge, er velkomne til fællessang i 
cafeen. Arrangementet er åbent for alle, 
og det er gratis at være med. Hver gang 
er det en ny vært, der leder det et timer 
lange arrangement. Meningen er, at man 
kan komme indenfor på vej til/fra indkøb, 
træning, arbejde med mere.

Gratis entre

Fotograf Patricio Soto



KINESISK NYTÅR: 
FESTFORESTIllING
25. januar 2016 Kl. 20.00
www.facebook.com/
kinesiskedage

GlÆD DIG TIl FORÅRET I AlSION

wIENER JOHANN STRAUSS GAllA
14. februar 2016 Kl. 16.00
www.sonderborgbilletten.dk

DEN JYSKE OPERA: 
MADAMA BUTTERFlY
4. + 5. marts 2016
www.sonderborgbilletten.dk

AARHUS SYMFONI-
ORKESTER
15. april 2016 Kl. 20.00
www.sonderborgbilletten.dk



PRAKTISK INFORMATION

BIllETSAlG
Til de fleste arrangementer kan man købe billetter på nettet. Under hvert 
arrangement er det angivet, hvor du kan købe billetter. Hver enkelt arrangør 
afgør, om der er billetsalg ved døren. Kontakt det enkelte arrangements udbyder.
Vil du vide, om der er billetsalg ved døren, bør du derfor kontakte den 
enkelte arrangør, som du finder ved at følge linket om billetkøb under hvert 
arrangement.

GAVEKORT
Forskellige arrangører med hvert deres betalingssystem står bag arrange-
menterne i koncertsalen. Derfor kan koncertsalen ikke udstede gavekort. 
Henvendelse skal ske til de enkelte arrangører.

KØRESTOl
Koncertsalen Alsion råder over en række pladser til kørestolsbrugere.
Gratis arrangementer og billetter udstedt af Sønderborgbilletten, Billetten, 
Billetnet og Nembillet: Ønsker man at booke en kørestolsplads, kontakt da 
T 8872 7288.
Er billetten udstedt af Billetlugen, skal man booke sin kørestolsplads gennem 
Billetlugens kundecenter, T 7026 3267

NYHEDSBREV
Gå ikke glip af store oplevelser. Tilmeld dig vort nyhedsbrev på www.alsion.dk.

PARKERING OG TIlKØRSElSFORHOlD
Vi henviser venligst til www.alsion.dk

TElESlYNGE
Publikum kan låne en personlig modtager ved at henvende sig til publikums-
service – iført røde skjorter – ved Indgang A senest 15 minutter før koncertens 
start. 
Vi gør opmærksom på, at egen teleslynge ikke kan bruges i Koncertsalen 
uden at være koblet på Koncertsalens personlige modtager. 
Scenemester Søren Knudsen kan svare på spørgsmål på T 4068 0102.

DEN JYSKE OPERA: 
MADAMA BUTTERFlY
4. + 5. marts 2016
www.sonderborgbilletten.dk


