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Aarhus	 Strygerensemble	 af-
holdt	 sin	 allerførste	 koncert	 d.	
14.	 marts	 1993	 i	 Lukaskirken	 i	
Aarhus.		
Mads	 Falk	 og	 Jørgen	 Serup	 var	
iniDaDvtagere	 Dl	 dannelsen	 af	
orkesteret	 og	 inviterede	 allere-
de	 i	 oktober	 1992	26	musikere	
fra	 det	 østjyske	 område	 om-
kring	 Aarhus	 Dl	 et	 sDIende	
møde.	

På	mødet	blev	følgende	formål-
serklæring	vedtaget:	

Det	er	orkesterets	formål		
1. at	 spille	 god	musik	 på	 et	

højt	musikalsk	niveau	
2. præsentere	 resultaterne	

for	 et	 publikum	med	 jæv-
ne	mellemrum	

og	 16	musikere	meldte	 sig	 un-
der	fanerne

Orkestermedlemmer	pr.	1.11.1992	
Violiner	 	 	 Viola	 	 	 Violoncel	 	 Kontrabas	
Holger	SDg	Holmgren	 Knud	Mouritsen	 Lise	Birnbaum	 Lars	Koch	
Mogens	Pedersen	 	 Lars	Slengerik	 Lillian	Mouritsen	
Jørgen	Serup	 	 Lasse	Lindstrøm	 MeQe	Heide	
Jørgen	Lund		 	 	 	 	 Lau	Bjerno	
Anne-Marie	Petersen	
Anne	Schmedes	
Mads	Falk	
Viggo	Kamp	Nielsen	
	 	 	 	 	



Musikerne	var	en	blanding	af	 gode	amatører	og	 folk	med	en	konservatorieuddannelse	bag	
sig.	Navnet	Aarhus	Strygerensemble	kom	hurDgt	på	plads.	 	Ved	den	første	koncert	var	orke-
steret	vokset	Dl	20	musikere.	

Orkesterets	 formål	 er	 det	 samme	 den	 dag	 i	 dag,	 det	 høje	musikalske	 niveau	 er	 stadig	 en	
grundpille.	Som	koncertmester	Holger	SDg	Holmgren	siger	i	sin	ultra	korte	beretning	på	den	
årlige	generalforsamling.	Vi	har	spillet	godt	og	ha>	det	sjovt.	
Vi	 spilder	 ikke	Dden	 i	Aarhus	 Strygerensemble	med	alenlange	drøIelser	 af	 formaliteter,	 og	
bestyrelsen	tager	sig	af	det	prakDske	Dl	alles	Dlfredshed.	

Fire	musikere	fra	den	første	prøve	er	stadig	akDve	i	orkesteret.	Orkesteret	har	gennem	årene	
haI	løbende	udskiIning	af	medlemmer,	men	allerede	inden	for	de	første	par	år	kom	flere	af	
de	nuværende	medlemmer	Dl.



Orkesteret	har	igennem	årene	haI	mange	unge	medlemmer.	Nogle	af	dem	har	været	på	vej	
Dl	en	professionel	musikerkarriere	og	har	”trådt	deres	barnesko”	 i	orkesteret.	Andre	er	be-
gyndt	på	studier	i	Aarhus	og	har	i	AASE,	som	orkesteret	hedder	i	daglig	tale,	fundet	et	godt	
sted	at	spille.	Nogle	af	de	unge	er	blevet	hængende	og	er	i	årenes	løb	blevet	nogle	af	de	faste	
støQer	i	orkesteret.	
Heldigvis	er	der	stadig	unge,	som	søger	orkesteret	–	og	hvem	ved,	nogle	af	dem	er	her	må-
ske,	når	orkesteret	fejrer	50	års	jubilæum.	 	Aldersspredningen	i	orkesteret	er	en	styrke,	den	
ældste	er	92	år	og	den	yngste	bare	20	år,	og	det	er	også	givende,	at	orkesteret	udgøres	af	folk	
med	mange	forskellige	professioner.	

Orkesteret	Dltrækker	musikere	fra	hele	Jylland.	Der	køres	Dl	onsdagsprøver	i	Aarhus	fra	Silke-
borg,	Fredericia	og	Aalborg.	Orkesterets	høje	standard	og	krav	Dl	mødedisciplin	er	med	Dl	at	
Dltrække	og	fastholde	gode	musikere.	

Orkesteret	har	oplevet,	at	nogle	af	de	faste,	velspillende	og	engagerede	medlemmer	er	døde.	
Ved	denne	lejlighed	er	det	Dd	Dl	at	mindes	Jørgen	Serup,	Jørgen	Lund,	Viggo	Kamp	Nielsen,	
Knud	Nielsen	og	Nils	Dyrberg,	som	alle	lagde	et	stort	engagement	i	orkesteret.



Repertoire	
Repertoiret	 spænder	 vidt	 –	 fra	 Ddlig	 barok	
Dl	 helt	 moderne	 komposiDoner.	 Vi	 Dlstræ-
ber,	 at	 hvert	 forløb	 har	 både	 klassiske	 og	
moderne	 værker	 på	 programmet.	 Arbejdet	
med	repertoiret	er	en	mere	krævende	del	af	
bestyrelsens	 arbejde.	 Det	 er	 afgørende,	 at	
repertoirevalget	 er	 interessant	 for	 ensem-
blets	 musikere	 og	 af	 passende	 sværheds-
grad,	så	koncerterne	bliver	en	god	oplevelse	
for	både	publikum	og	musikere.

Hvad	er	et	orkester	uden	noder?	
Gennem	alle	år	har	Knud	Mouritsen	stået	for,	
at	noderne	var	klar	Dl	hver	enkelt	inden	første	
prøve,	og	han	har	opbygget	AASEs	righoldige	
nodearkiv.	 Et	 stort	 og	 helt	 uvurderligt	 arbej-
de,	og	orkesteret	har	nydt	godt	af	Knuds	store	
viden	om,	hvor	man	kan	skaffe	noderne	Dl	de	
værker,	som	vi	har	ønsket	at	spille.

Hvad	er	et	orkester	uden	en	dirigent?	
Dirigenten	 er	 helt	 afgørende	 for	 orkesterets	
eksistens.	
Uden	 dygDge,	 engagerede	 og	 inspirerende	
dirigenter	havde	AASE	ikke	kunne	fejre	25	års	
jubilæum.	Vi	har	været	heldige	at	have	sam-
arbejdet	med	mange	meget	dygDge,	engage-
rede	og	 inspirerende	dirigenter.	Hver	af	dem	
har	været	med	Dl	at	løIe	orkesteret	Dl	det	ni-
veau,	det	er	i	dag.	

Allerede	 inden	det	 første	møde	var	der	 lavet	
aIale	med	Hans	Erik	Deckert,	som	stod	i	spid-
sen	for	orkesteret	i	de	første	år.	

Behov	 for	 fornyelse	 og	 variaDon	 meldte	 sig,	
og	andre	dirigenter	kom	på	banen,	men	orke-
steret	er	vendt	Dlbage	Dl	samarbejdet	med	de	
forskellige	dirigenter	med	jævne	mellemrum.	

Seneste	 forløb	 med	 Hans	 Erik	 Deckert	 var	 i	
2002.



David	Riddell	fra	1994.	Med	David	var	der	i	nogle	
år	 et	 samarbejde	 med	 Randers	 Kammerorkester	
om	opførelsen	af	korværker.	
–	seneste	forløb	med	David	Riddell	var	i	1999.

Dirigenter	gennem	årene

Morten	Ryelund	fra	2003		
–	 seneste	 forløb	med	Morten	 Ryelund	 var	 i	
2007.

Carsten	Seyer-Hansen	fra	2003		
–	 seneste	 forløb	 med	 med	 Carsten	 Seyer-
Hansen	var	i	2013.

Morten	Lønborg	Friis	fra	2007		
–	 seneste	 forløb	med	Morten	 Lønborg	 Friis	
var	i	2018.

Erwin	Chmiel	fra	1996		
–	seneste	forløb	med	Erwin	Chmiel	var	i	2009.

Søren	Kinch	Hansen	 fra	2000	 	–	
Søren	 har	 i	 de	 senere	 år	 været	
orkesterets	chefdirigent		
og	dirigerer	jubilæumskoncerten.

LoAe	Bille	Glæsel,	Vincent	Stadlmair	og	Asbjørn	Faleide	Fristad	har	dirigeret	enkelte	forløb.	

Derudover	har	AASE	i	forbindelse	med	korprojekter	arbejdet	sammen	med	 	Erik	Bjørn	Lund,	
Anton	Hansen,	Jørn	Bendixen	og	Kevin	laPlante.

Søren	Birch	fra	2008		
–	seneste	forløb	med	Søren	Birch	var	i	2018.



Koncerter

AASE	giver	omkring	oQe	koncerter	om	året,	og	orkesteret	har	været	vidt	omkring	i	det	jyske	–
oIest	i	kirker.		
Et	par	gange	har	orkesteret	optrådt	i	utradiDonelle	sammenhænge	–	i	1995	spillede	AASE	på	
et	internaDonalt	Harley-Davidson	Stævne,	og	i	foråret	2019	skal	orkesteret	spille	i	Musikhuset	
i	Aarhus	Dl	Arbejdernes	Andel	Boligforenings	100	årsjubilæum.



Solister	
Ind	i	mellem	har	vi	værker	med	solister	på	programmet.	Det	er	Dl	stor	inspiraDon	for	orkeste-
ret	og	trækker	oIest	også	publikum	Dl,	og	vi	har	oplevet,	at	de	dygDge	solister	har	været	gla-
de	for	samarbejdet	med	AASE.	
Nogle	værker	kræver	blæsere	og/eller	 cembalo,	og	her	har	orkesteret	 i	Ddens	 løb	arbejdet	
sammen	med	mange	dygDge	musikere,	oIest	professionelle.

Korværker	
Allerede	 i	1993	medvirkede	AASE	 i	en	opførelse	af	Händels	Messias,	og	gennem	årene	har	
AASE	mange	gange		medvirket	ved	opførelser	af	store	korværker	i	samarbejde	med	forskellige	
kor:	Aarhus	Universitetskor,	Aarhus	Studiekor,	Vejle	Amts	kor,	Notakoret,		kor	fra	Randers,	Sil-
keborg,	Fredericia	og	Viborg.	
Det	er	blevet	Dl	opførelser	af	blandt	andet	Mozarts	Requiem,	Bachs	Juleoratorium,	Brahms’	
Ein	Deutsches	 Requiem,	Mendelssohns	 Elias,	Haydns	 Skabelse,	 Faurés	 Requiem	og	Weyses	
ReformaDonskantate.



Orkesterweekender	
I	en	del	år	har	orkesteret	i	september	måned	aloldt	en	orkesterweekend,	hvor	det	har	væ-
ret	muligt	at	have	koncentreret	øveDd	over	flere	dage.		
Det	 har	 hver	 gang	 været	 utroligt	 givende	 rent	musikalsk,	men	weekenderne,	 hvor	 det	 er	
muligt	at	hænge	ud	Dl	de	små	Dmer	over	et	glas	vin,	styrker	også	sammenholdet	i	orkestret.	
I	orkesterets	 første	år	 sluQede	vi	oIe	prøverne	med	en	 fadøl	på	Munkestuen,	hvor	vi	 var	
stamgæster	om	onsdagen,	men	det	hører	eIerhånden	Dl	sjældenhederne,	at	vi	mødes	på	
den	måde,	så	derfor	er	orkesterweekenderne	et	uhyre	vigDgt	element	i	orkesterets	sociale	
liv.	
Orkesterweekenderne	været	aloldt	flere	steder:	Askov	Højskole,	Vrå	Højskole,	Engelsholm	
Højskole	og	Kirsten	Kjærs	Museum,	men	favoritstedet,	som	vi	vender	Dlbage	Dl	år	eIer	år,	
er	Løgumkloster	Refugium.		Her	er	lokaliteterne	og	maden	i	top,	og	vi	kan	afsluQe	opholdet	
med	en	koncert	i	den	smukke	klosterkirke.



Orkestret	har	 i	nogle	omgange	aloldt	orkesterweekender	 	sammen	med	strygerensemblet	
Arco	fra	København,	og	her	har	Gunnar	Tagmose	stået	på	dirigentpodiet,	i	det	første	projekt	
alternerende	med	Hans	Erik	Deckert.	Milan	Vitek	har	også	stået	i	spidsen	for	en	fælles	orke-
sterweekend	med	Arco.	

Anne-Marie	Petersen	
september	2018	


