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AURORAS TOLFTE  
HÖSTFESTIVAL. 

MED EN VÄRLDSPREMIÄR!
Höstfestivalen 2o17 bjuder på en riktig nyhet  
- Aurora Chamber Orchestra (ACO) som är en helt 
ny internationell kammarorkester i Sverige. 

Festivalens ciceron blir den välkända kulturperson-
ligheten, journalisten och berättaren, Ulrika Knutson. 
Ulrikas närvaro vid de senaste Aurora festivalerna har 
inneburit ytterligare en dimension av upplevelsen från 
scenen. Likaså leder Ulrika de numera etablerade  
och mycket uppskattade s k Aurora Talks. Här kan  
ni t ex möta några av festivalens artister, djupdyka ner  
i något av festivalens innehåll, kanske har ni själva 
idéer och tankar om vad ni vill ett Aurora Talk ska 
innehålla?

Fredagen ger plats åt nytt koncept: kammarmusik- 
maraton, hela dagen varannan timme med start första 
etappen kl. 1o.oo (målgång kl. 2o.oo). Här möter  
ni våra unga Aurora-stjärnor, ni vet de som kommer  
från 3o olika länder som är här och träffar några av 
världens mest eftersökta artister och professorer. De 

har övat tillsammans hela veckan och kommer fram-
föra mycket av den mest uppskattade kammarmusiken. 

Festivalhelgen innehåller också den sedvanliga, 
oerhört uppskattade tårt-konserten på lördag efter-
middag, samt en kammarmusik de-lux konsert på 
söndag eftermiddag med Auroras artister och profes-
sorer i bl.a Ceasar Francks mörka svartsjukedrama – 
pianokvintetten i f-moll. 

På en Aurora festival möter vi förstås både kvinnlig 
och manlig kammarmusik, äldre och alldeles nykom-
ponerad kammarmusik. 

Men som sagt, mycket i denna festival kretsar i 
och runt premiären av Aurora Chamber Orchestra 
som ger konserter med tre helt olika program torsdag, 
lördag och söndag kväll.  Bläddra in i programmet, vi 
har satt samman verk ni känner till, verk ni verkligen 
känner till – varvat med verk ni förmodligen inte 
känner till. 

Varmt välkomna till Auroras festival nr 4o.



TORSDAG 2 NOVEMBER
19.00 VÄRLDSPREMIÄR  
AURORA CHAMBER ORCHESTRA
Festsalen/Folkets Hus, Vänersborg. Pris 2oo kr*.

musik Tjaijkovskij: Serenad i C-dur 
 Paus  
 Victoria Borisova Ollas: Elegy – Happy Hour –  
 Walk on Moonlight för soloflöjt 
 Sjostakovitj kvartett nr 8 
 Beethoven: Cavatina ur op 13o

artister Aurora Chamber Orchestra 
 Ledare och solist: Nicolas Dautricourt 
 Irene Gabarrón, flöjt

Berättare Ulrika Knutson

FREDAG 3 NOVEMBER
10.00 – 20.00 MUSIKMARATON
Festsalen/Folkets Hus, Vänersborg. Fri entré.

Världens bästa kammarmusik med musiker från 35 länder. En unik 
dag med många fantastiska upplevelser.

Musikmaraton i festsalen är uppdelat i 6 olika etapper av musik 
med en 1 timmes uppehåll mellan varje, där man kan komma och gå 
som man vill.

Etapperna börjar kl 1o.oo, 12.oo, 14.oo, 16.oo, 18.oo och 2o.oo 
och håller på cirka 1 timme.

Boka din biljett i förväg för att vara säker på att få plats.

LÖRDAG 4 NOVEMBER
14.00 AURORA TALKS
Folkets Hus, Vänersborg. Fri entré.

Samtal med och om internationella professorer och artister från 
Festivalen.

Ett unikt tillfälle att få komma närmare både musiken och  
musikerna. Allt under ledning av den eminenta Ulrika Knutson.

Boka din biljett i förväg för att vara säker på att få plats.

15.00  TÅRTKONSERTEN
Festsalen/Folkets Hus, Vänersborg. Pris 2oo kr*.

Virtuosa internationella solister briljerar, en buffé av mycket välkända  
både musikstycken och tårtor. Tårtbuffén består av olika tårtor som 
serveras under konserten med kaffe/te som ingår i priset.

19.00 AURORA CHAMBER ORCHESTRA  
I TROLLHÄTTAN
Missionskyrkan, Trollhättan. Pris 2oo kr*.

musik Bachs kända sats Air spelas i två olika versioner en  
 från 195o och den andra från 199o, vilken är bäst…? 
 Ulrika ledsagar. 
 Barber: Adagio 
 Sibelius: Humoresque 3 & 4 
 Piazolla: Oblivion & Escualo 
 Paus 
 Ollas: Golden dances of the pharaoes, soloklarinett 
 Schönberg: Verklärte Nach

artister Aurora Chamber Orchestra 
 Ledare och solist: Nicolas Dautricourt 
 Solist: Michał Konopiński, klarinett

Berättare Ulrika Knutson

SÖNDAG 5 NOVEMBER
14.00 AURORA TALKS
Festsalen/Folkets Hus, Vänersborg. Fri entré.

Samtal med och om internationella professorer och artister från 
Festivalen.

Ett unikt tillfälle att få komma närmare både musiken och  
musikerna. Allt under ledning av den eminenta Ulrika Knutson.

Boka din biljett i förväg för att vara säker på att få plats.

15.00 HÖSTKONSERT
Festsalen/Folkets Hus, Vänersborg. Pris 2oo kr*.

musik Libby Larson – Barn Dances 
 Mozart: Duo nr 1 i G-dur för violin & viola 
 Franck: Pianokvintett i f-moll

artister Yair Kless, violin 
 Svetlana Makarova, violin 
 Pavel Vernikov, violin 
 Hartmut Rohde, viola 
 Per Nyström, cello 
 Konstantin Bogino, piano

Berättare Ulrika Knutson

19.00 GRAND FINAL
Festsalen/Folkets Hus, Vänersborg. Pris 2oo kr*.

musik Sallinen: Aspekter på Peltoniemi Hintrik’s sorgmarsch  
 Haydn: cellokonsert i C-dur 
 Paus 
 Ana Kazimiz: Auroriel för solopiano 
 Tjaijkovskij: Souvenir de Florence

artister Aurora Chamber Orchestra 
 Ledare och solist: Nicolas Dautricourt 
 Solist: Marko Ylönen 
 Solist: Pontus Carron, piano

Berättare Ulrika Knutson

FESTIVALPASS – SINGEL 
Gäller för alla festivalkonserter och events. 
Bästa platserna reserverade för alla med Festivalpass.
Pris: 700 kr* (ordinarie pris: 1000 kr)

* Serviceavgift 25 kr tillkommer vid förköp.  Med reservation för eventuella ändringar



AURORA CHAMBER ORCHESTRA  
– VÄRLDSPREMIÄR!

Aurora Chamber Orchestra (ACO) har artistisk hem-
vist och ursprung i Aurora Musics flera årliga festivaler  
i Västra Götaland. 

ACO kommer framträda regelbundet i Västra 
Götaland, men även vid nationella och internationella 
festivaler och konserthus. 

ACO består av 15 stråkmusiker med spelande ledare, 
där ensemblens musiker är omsorgsfullt utvalda ur 
Aurora Musics globala nätverk och 12-åriga historia. 
Musikerna i Aurora Chamber Orchestra representerar, 
förutom individuell integritet och högsta instrumen-
tella skicklighet, ett kamratskap i en laganda där den 
konstnärliga lusten och visionen är drivkraften. 

Aurora Chamber Orchestra är möjlig tack vare 
visionärt stöd från Västra Götalandsregionen och flera 
av dess kommuner Vänersborg, Trollhättan, Marie-
stad och Skara tillsammans med några stiftelser och 
donatorer.

Minns ni den franske violinisten Nicolas Dautri-
court som spelade Sibelius violinkonsert i Vänersborgs 
kyrka för 2 år sedan? Nicolas, som redan då var ett 
världsnamn, har nu ytterligare etablerats som en av de  
mest internationellt eftersökta violinisterna och ledarna.  
Det är både naturligt och fantastiskt att få bjuda in 
Nicolas att leda ACO 1.o.

AURORA CHAMBER ORCHESTRA BESTÅR AV
ledare och solist Nicolas Dautricourt

violin Alex Robson, Brusk Zanganeh, Dina Mansurova, Eleonora Matsuno,  
Lissy Abreau, Natasa Grujic, Sadie Fields

viola Arthur Bedouelle, Rebecka Chambers, Won-Hee Lee

cello Per Nyström, Willem Stam

bas Barbro Lennstam



Per Nyström
Artistic Director

Ola Larsson
General Manager

SKÄLET TILL ATT 
AURORA MUSIC FINNS TILL.

Aurora Music föddes ur kärlek till den klassiska musiken  
och den kraft och skönhet den besitter.

Aurora Music var från början en dröm, en önskan 
om att få dela vårt djupa personliga engagemang med 
publik och artister. Att skapa möjligheter för publik, 
världsledande artister och unga musiker. Att uppleva  
hur musiken har makt att påverka och till och med för-
ändra våra liv.

Kärleken till musiken har besvarats, drömmen har 
blivit verklighet. Med Aurora Music för vi nu ut den 

klassiska musiken till alla delar av samhället och skapar 
levande och berikande möten mellan artister och publik.  
Ett energigivande ömsesidigt möte. Och genom den 
gemensamma upplevelsen blir vi alla något mer, vi 
uppgår i något som är större än oss själva.

Om någon hävdar att vi är besatta av den klassisk 
musiken så tar vi det med jämnmod, det är något vi 
delar med alla de fantastiska artister som uppträder på 
våra festivaler, och med alla de tusentals besökare som  
kommer för att uppleva.



MEDVERKANDE:

William Bennet
Flöjt

Samuel Coles
Flöjt

Aurora Chamber Orchestra

Ulrika Knutson
Berättare

Per Nyström
Cello

Svetlana Makarova
Violin

Yair Kless
Violin

Hartmut Rohde
Viola

Yehuda Gilad
Klarinett

Nicolas Dautricourt
Violin och ledare

Christian Stene
Klarinett

Marko Ylönen
Cello

Pavel Vernikov
Violin

Konstantin Bogino
Piano

Returadress: Nordiska Kammarmusikföreningen, Högbergsgatan 30, 116 20 Stockholm

www.auroramusic.se

Tvåstad
Uttalande från kommunledningarna i Trollhättan Vänersborg:  
”Aurora Chamber Music – Trollhättan Vänersborg ligger väl i linje med kommunernas  
ambitioner. I ett interkommunalt projekt har vi visat vägen för hur ett gemensamt ansvars- 
tagande i praktiken kan fungera och resultera i ett mycket framgångsrikt kulturellt sam- 
arbete. Tillsammans med aktörerna inom Aurora Chamber Music – Trollhättan Vänersborg 
har verksamheten snabbt utvecklats till en av de främsta kammarmusiksatsningarna i 
Europa.”

Polstjärnepriset
Auroras stora satsningar på professionella unga internationella musiker är numera välds- 
berömda. Dessutom har vi nära samarbeten med både det välkända Polstjärnepriset och 
Young String Academy, där Sveriges främsta unga talanger med internationell lyskraft 
framträder med nordiska vänner. Dessa kommer framträda vid denna festival.


