
Vi ställer oss upp och applåderar följande partners, som gör denna festival möjlig!

Välkomna till den 7e upplagan
 

Kalendarium 

Sön.12/8    
19.30  Dvorak Symfoni nr 9  - Aurora Symphony Orchestra (ASO) & Johannes Gustavsson – dirigent 
21.30 Pubkonsert - All möjlig och omöjlig repertoar - Auroraartister i en salig röra

Mån.13/8    
12.15 Soppkonsert/Kammarmusik - Internationella Auroraartister
19.30 Operakväll och orkester Charlotte Hellekant &  ASO & Johannes Gustavsson – dirigent  (VBG kyrka)
22.00 Gipsy music - Lakatos & friends

Tis.14/8    
12.15 Soppkonsert/Kammarmusik - Internationella Auroraartister
19.30 Bach -dubbelkonsert, Carmen suite, Brahms  - C.Hellekant, Viktor Tretyakov, Andreas Brantelid, Éléonore Darmon, ASO
22.00 Tchaikovsky - Pianotrio,  Strauss - Serenade - 13 blåsare, K.Bogino, A. Margulis, P.Nyström, Zlata, Y.Gilad –dirigent
 
Ons.15/8    
12.15 Soppkonsert/Kammarmusik - Internationella Auroraartister
19.30 Beethoven - Symf. nr 5 ,Brahms – Stråksextett - ASO & J. Gustavsson, A.Margulis, S.Picard, T.Masurenko, R.Cohen (VBG kyrka)
22.00 Gipsy music - Lakatos & friends

Tor.16/8    
12.15 Soppkonsert/Kammarmusik - Internationella Auroraartister
19.30 Haydn – Cellokonsert, Schumann, Polenc  - Andreas Brantelid, ASO , Zlata , U. Agnas, J.Bylund, M.Thompson
22.00 Schumann -pianosonat, Blandad brassmusik - P.Friis Johansson, U. Agnas, J.Bylund, M.Thompson

Fre.17/8    
12.15 Soppkonsert/Kammarmusik - Internationella Auroraartister
19.30 Paganini Violinkonsert,  Romeo & Juliet  - Éléonore Darmon, ASO & J. Gustavsson, T.Masurenko, K.Bogino
22.00 Mozart´s Grand Partita  - 13 blåsmusiker från hela världen, dirigent Yehuda Gilad

Lör.18/8    
12.15 Soppkonsert/Kammarmusik - Internationella Auroraartister
19.30 Mozart - kons, Schumann-kvartett,  Bach-cello - Jakob Koranyi, ASO, T.Masurenko, A.Margulis, S.Picard, Zlata, Bogino 
22.00 Crazy Night! - Pubkonsert - Ingen aning

Sön.19/8    
12.15 Soppkonsert/Kammarmusik - Internationella Auroraartister
19.30 Tchaikovsky - Symfoni, Prokofiev – violinkonsert  - Viktor Tretyakov, ASO & J. Gustavsson

Biljetter, klippkort eller festivalpass?

Prisjämförelser

• En biljett på Hultsfredsfestivalen kostar 740 kr

• En biljett med Göteborgssymfonikerna kostar 340 kr

• Ett åkpass på Liseberg kostar 310 kr

• En biltvätt med vax på macken kostar 295 kr

Maxpris för en Aurorabiljett är endast 200 kr!

V.I.P
Självklart skall det löna sig både upplevelsemässigt och ekonomiskt om 

man vill gå på flera konserter. De olika klippkorten och festivalpasset är 

kraftigt rabatterade (se nedan vilken variant som passar just dig). Vi 

rekommenderar då att du skaffar dina biljetter, klippkort eller festival-

pass i god tid innan festivalstart så du är säker på att får bra plats och 

slipper köer och stress.

OBS! ni som köper festivalpass eller klippkort kommer att släppas in 

först i varje konsertlokal = säkra bästa platserna. Insläpp i konsertlo-

kalen sker 15 minuter innan

TIPS! tänk också på att t.ex. ett klippkort kan vara den perfekta 

presenten att ge bort till nära och kära.

Hur och var skaffa biljett?
Biljetter, festivalpass och klippkort finns redan nu att köpa på 

www.aurorachambermusic.com och på ticnet.se samt på Folkets Hus 

Kulturhuset i Trollhättan, Måndag – Fredag 08.00 – 17.00 Tel. 0520 - 42 

25 00. 

Alla platser är onumrerade och biljettkassan (utanför respektive 

konsertlokal) öppnar en timme innan varje konsert där eventuella 

restbiljetter/pass/klippkort säljes.

Festivalpass - Diamant = 45% rabatt!
Pris: Vuxen 1900 kr (ord pris 3450 kr) Under 20 år 1200 kr (ord pris 2225 

kr)

Festivalpasset garanterar dig plats på alla festivalens 22 konserter fram 

till och med 15 minuter innan konsertstart

(Har du ej kommit innan dess kan din plats eventuellt säljas om det 

finns väntande kö). Passet är personligt och kan bara användas av det 

personnamn du anger vid köpet av passet.

Klippkort - Guld 12 = 30% rabatt!
Pris: Vuxen 1650 kr (ord pris 2400 kr) Under 20 år 1250 kr (ord pris 1800 

kr)

Klippkort - Silver 8 = 20% rabatt!
Pris: Vuxen 1250 kr (ord pris 1600 kr) Under 20 år 950 kr (ord pris 1200 

kr)

Klippkort - Brons 6 = 10% rabatt!
Pris: Vuxen 1050 kr (ord pris 1200 kr) Under 20 år 800 kr (ord pris 900 

kr)

NYHET! - Klippkort – 7 Soppkonserter = 50% rabatt!
(gäller endast konserterna kl 12.15)

Pris: Vuxen 350 kr (ord pris 700 kr) Under 20 år 150 kr (ord pris 350 kr)

Alla klippkorten garanterar dig plats på valfria festivalkonserter. Du kan 

maximalt använda 2 klipp per konsert. Din plats är reserverad fram till 

och med 30 minuter innan konsertstart (har du ej kommit innan dess 

kan din plats eventuellt säljas om det finns väntande kö). Klippkorten är 

opersonliga och kan fritt användas eller ges bort som du själv vill.

Förra sommarens festival var fantastisk, inte minst den stora publikökningen och alla 

stående ovationer! Det blir inte lätt att toppa, men årets festivalprogram ser ut att bli 

ännu mer fantastiskt, fullmatat och halsbrytande.

Superstars

Vi radar upp över 200 superstars från ca 40 länder och river av en repertoar som 

täcker det mesta. Några namn ur dessa 200 är till exempel Roby Lakatos – ”the king 

of Gipsy music” som drar fulla hus världen över, Charlotte Hellekant vår svenska 

världssångerska bjuder på Operakväll, Victor Tretyakov en violinlegend som spelat 

med de allra största i hela världen. 

 

Symfoniorkester - 8 kvällar

Helt galet egentligen. Aurora Symphony Orchestra finns på scen varje festivalkväll 

under ledning av vår svenska dirgent-fantom Johannes Gustavsson. Ingen 

annanstans i Sverige kan man få ett sådant utbud, det är vi extra stolta för. Orkestern 

skall spela flera av de största och mest älskade verken som tex : Beethovens 5a, 

Dvoraks 9a (Nya världen), Tchaikovskys 5a, Paganinis violinkonsert och mycket 

mera.

Aurorastipendiet 2012

Denna fina tradition och numera prestigefyllda företelse återkommer såklart. I år har 

en stipendiat utsetts och det är den gudomlige franska violinisten Éléonore Darmon 

missa inte hennes Paganinikonsert, det blir en halsbrytande upplevelse!

Tidigare Aurorastipendiater återvänder också: Andreas Brantelid (stipendiat 2008) 

spelar Haydns cellokonsert no 2, Peter Friis Johansson (stipendiat 2009) spelar 

Schumann – ”Waldszenen”, Jakob Koranyi (stipendiat 2009) spelar solosvit av Bach, 

Alissa Margulis (stipendiat 2011) spelar Mozarts Sinfonia concertante, Zlata 

Chochieva (stipendiat 2011) spelar Beethovens Waldstein sonata.

NYHET!

Varje dag har vi sk ”Soppkonserter” kl 12.15. Där möter man, under 7 olika dagar, ca 

150 olika musiker från hela världen i ca 70 olika solo och kammarmusikverk. Det är 

ett helt unikt utbud som blivit vädigt populärt hos publiken genom åren. Därför 

lanserar vi en nyhet med att man nu kan köpa ett Klippkort specialsytt för just dessa 

soppkonserter och på så sätt få 50% rabatt. Inför varje ”Soppkonsert” serveras 

dagens soppa kl 11.30-12.15

Lapp på luckan!?

Förra året var det flera konserter som blev utsålda och vi vet redan nu att så kommer 

att ske även i år – vilket ju är väldigt trevligt. För att du skall undvika stress, köer eller 

risk för att bli utan så rekomenderar vi att köpa förköp. Väljer du dessutom något av 

våra många olika Pass eller klippkortsalternativ så får du kraftiga rabatter på köpet.

TIPS! tänk vilken trevlig present det kan vara att ge ett klippkort till en vän.

(läs mer om allt detta på www.aurorachambermusic.com)

Vi kan knappt bärga oss för att få starta festivalen och träffa er publik – hoppas ni 

känner detsamma!

Varmt välkomna igen hälsar

Alla Auroraartisterna och

Ola Larsson – Festivalgeneral

Per Nyström – Konstnärlig ledare

Andreas Brantelid   Solocellist med hela världen som 
arbetsfält, blivande internationell superstar. 

(Aurorastipendiat 2008)

Cecilie Löken  Internationell soloflöjtist, 
kompositör och cross-over artist. 

Alissa Margulis  Europas yngsta violinprofessor, 
framträder regelbundet med storheter som Marta 
Argerich & Mischa Maisky. (Aurorastipendiat 
2011)

Charlotte Hellekant   Dramatisk mezzo-sopran. Sjunger i 
världens största operahus och på de mest prestigefyllda 

estraderna. En svensk superstar.

Eleonore Darmon   Aurora stipendiat 2012. 
Passionerad och temperamentsfull prisvinnare av 
flera av de största violintävlingarna

Jakob Koranyi   Solocellist redan med världsrykte. En 
Aurora favorit. (Aurorastipendiat 2009)

Johannes  Gustavsson   Trollhätte-sonen som 
numera är en av de främsta unga dirigenterna i 
Skandinavien. Alltid på Aurora.

Peter Friis Johansson   Solopianist. En av Sveriges 
mest intressanta och mest fascinerande musiker 
under de senaste åren med ett starkt personligt 

Queen Zlata Chochieva   Rysk världspianist från Moskva. 
Redan en Aurora-ikon. (Aurorastipendiat 2011)

Jonas Bylund   En av världens främsta trombonister. 
Professor vid Hochschule für Musik und Theater in 

Hannover.

Konstantin Bogino   Rysk piano professor på vid Univer-
siteten i Chioggia, Helsinki och Rom. 

 
Sebastian Dubee  Solobassist från Kanada. 
Numera bosatt i Sverige. En karismatisk totalartist 
som behärskar allt.

Michael  Thompson    En av världens främsta hornister. 
Har varit solo hornist i alla de största orkestrarna i 
London. Professor vid Royal Academy of Music i 

London samt dirigent.

Ole-Kristian Dahl    Solofagottist. Ansedd som en 
av de främsta fagottisterna i Europa, professor 
vid Cologne University of Music.

Per Nyström   Solocellist & konstnärlig ledare för 
Aurora Chamber Music.

Robert Cohen  Cello professor vid Royal Academy of 
Music, London och Conservatorio della Svizzera 
Italiana in Lugano. Cellist i legendariska Fine Arts 

Quartet.

Roby Lakatos    Världens mest kända musiker 
inom Gipsy Music. En levande mytomspunnen 
legend. En av Auroras tyngsta namn någonsin. 
Lazlo Balogh   Solo gitarrist i Roby Lakatos 
ensemble. 
Ernesto Bango   Cimbalon. Medlem av Roby 
Lakatos ensemble. 2a gången hos Aurora.

 

Stephan  Picard  Spansk violinist och professor i violin 
vid Academy of Music Hanns Eisler Berlin. 

Tatjana Masurenko   Viola - minns ni henne från 
förra sommaren?  Viola professor vid ”Felix 
Mendelssohn Bartholdy” Conservatory of Music 
and Theatre” i Leipzig. Urban Agnas   I sin generation en av de mest 

framstående trumpetisterna. Trumpet professor vid 
Academy of Music in Cologne.

Washington  Barella  Solo oboist vid SWR 
Sinfonieorchester Baden-Baden och Freiburg, 
Tyskland. Oboe professor vid UDK Berlin och gäst 
professor vid Cologne University of Music.

Victor Tretiakov   En av vår tids största violinister som 
spelat med alla de största solisterna, dirigenterna och 
orkestrarna över hela världen. En livs levande legend. 

Violin professor vid Cologne University of Music.

Yehuda  Gilad   Världens kanske mest eftertrak-
tade klarinett pedagog. Proffessor vid University 
of Southern California och vid Colburn Conserva-
tory, USA 

Aurora Symphony Orchestra är utvalda musiker från ca 40 länder och dirigeras av 
Auroras Maestro Johannes Gustavsson 


