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

Välkomna till den 8e upplagan
 

Kalendarium 

Sön.11/8    
19.00  GRANDE OPENING FESTIVAL!                                                        Aurora Symphony Orchestra spelar Beethovens symfoni nr 3 'Eroican'
21.30 CAFÈ BABALISK                                                                                  Babalisk bjuder på rivigt klezmersväng 

Mån.12/8    
12.15 SOPPKONSERT 1                                                                                Aurora Stars spelar  blandad kammarmusik av de stora mästarna
15:00 “Wagner den förskräcklige”         Föreläsning med Camilla Lundberg
19.00 TRIPPELKONSERT                                                                              Bouriakov spelar Paganini , ASO med Trio framför Beethovens Trippelkonsert 
21.30 AFTONENS MÄSTARE 1                                                                    Gordan, Liana, Alexander, Per & Denis  bjuder på stråktrio &  �öjtkvartett 

Tis.13/8    
12.15 SOPPKONSERT 2                                                                               Aurora Stars spelar  blandad kammarmusik av de stora mästarna
15:00 “Sonater handlar om något”                              Föreläsning med Janos Solyom
19.00 VIOLINKONSERTEN                                                                          Mendelssohns violinkonsert framförd av Gordan Nikolic 

Ons.14/8    
12.15 SOPPKONSERT 3                                                                                Aurora Stars spelar  blandad kammarmusik av de stora mästarna
19.00 STIPENDIATKONSERTEN                                                                  Avanesyan Trio spelar Babadjanians pianotrio
21.30 AFTONENS MÄSTARE 2                                                                    Våra stjärnor framför Mendelssohns oktett i Ess-dur

Tor.15/8    
12.15 SOPPKONSERT 4                                                                                Aurora Stars spelar  blandad kammarmusik av de stora mästarna
19.00 MISCHA MAISKY - I VÄNERSBORG                                                Mischa Maisky spelar bl.a. Tchaikovskys Rokokovariationer

Fre.16/8      
12.15 SOPPKONSERT 5                                                                                Aurora Stars spelar  blandad kammarmusik av de stora mästarna
19.00 MISCHA MAISKY - SOLO RECITAL                                                 Mischa & Lily Maiskys solo recital
21.30 CAFÈ SIDENVÄGEN                                                                            Balkansväng från Pedrams band

Lör.17/8    
12.15 SOPPKONSERT 6                                                                                Aurora Stars spelar  blandad kammarmusik av de stora mästarna
19.00 SERENADEN                                                                                        Alissa Margulis & Lily Maisky, Aurora Wind ensemble, och Aurora String Orchestra
21.30 CRAZT NIGHT                                                                                      En fantasitsk trevlig kväll som bjuder på imponerande överaskningar

Sön.18/8    
12.15 SOPPKONSERT 7                                                                                Aurora Stars spelar  blandad kammarmusik av de stora mästarna
18:00 GRANDE FINALE                                                                                ASO - Mendelssohn - symfoni “Den Skottska” och Mischa spelar pianotrio 

Biljetter, Biljetthäfte eller Festivalpass?

V.I.P
Självklart skall det löna sig både i själen och plånboken 
om man vill gå på flera konserter. Biljetthäfte 8 och 
Festivalpass är kraftigt rabatterade (se nedan vilken 
variant som passar just dig). Vi rekommenderar då att 
du skaffar dina Biljetter, Biljetthäfte 8 eller Festivalpass 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 Biljetthäfte 8 
kommer att släppas in först i varje konsertlokal = säkra 
bästa platserna. Insläpp i konsertlokalen sker 30 
minuter innan konsertstart.
TIPS! tänk också på att t.ex. ett Biljetthäfte 8 kan vara 
den perfekta presenten att ge bort till nära och kära.

Festivalpass = 50 % rabatt!
(Gäller som entré till festivalens samtliga 22 konserter)
Pris: Vuxen 2000 kr (ord pris 4000 kr) 

Biljetthäfte 8 =  40 % rabatt!
(Max 2 biljetter/valfri konsert kan nyttjas)
Pris: Vuxen 1200 kr (ord pris 2000 kr)

Enskilda biljetter = 150-250 kr

Förköpsavgifter eller serviceavgifter
Oavsett vilken typ av biljetter eller pass du köper vare 
sig som förköp eller i biljettkassan så tillkommer INGA 
sådana avgifter. De priser som är annonserade gäller 
alltså i alla lägen.

Hur och var köpa biljett?
Biljetter, Biljetthäfte 8 och Festivalpass finns redan nu att 
köpa på www.aurorachambermusic.com &  och 
www.tickster.com eller Folkets Hus Kulturhuset i 
Trollhättan, Tel. 0520 – 42 25 00 & Folkets Hus i Väners-
borg 0521 – 57 57 57

Alla platser är onumrerade och biljettkassan (utanför 
respektive konsertlokal) öppnar en timme innan varje 
konsert där eventuella restbiljetter säljes.

Vi har världens roligaste jobb och är nu barnsligt ivriga med att få 

presentera årets festivalprogram för publiken. Här bjuds all sköns 

artistiska läckerheter och nyheter i en lång rad.

En av de saker vi prioriterat är att ge publiken en ännu bättre 

totalupplevelse av festivalen både vad gäller programinnehållets 

djup och bredd men också allmän service och kringmiljö.

Soppa 
En sådan liten, men viktig, detalj är till exempel att vid de 7 så 

populära Soppkonserterna så ingår soppan i biljetten. Den serveras 

från kl 11.15 innan de internationella Auroramusikerna bjuder en 

timmes konsert inne i Clio.

 

Wagner den förskräcklige
Vi är extra glada att i samarbete med Folkuniversitetet kunna 

presentera 2 st föreläsningar med två av våra mest inspirerande 

och kunniga presentatörer Camilla Lundberg och Janos Solyom. De 

finns få som kan fånga ens intresse som dessa när det gäller den 

klassiska musikgenren.  

Aurora Superstars
Totalt blir det ca 200 superstars från hela världen och där finns 

giganter som t.ex. Mischa Maisky (bl.a. över 50 CD-inspelningar) på 

cello och Denis Bouriakov (soloflöjtist på Metropolitan) på flöjt. 

Årets Aurorastipendiater är Avanesyan Trio från Belgien som tar 

världen med storm just nu.

Grundstommen och det som kanske sätter störst prägel på 

festivalen är dock Aurora Symphony Orchestra under vår hjälte 

Johannes Gustavssons ledning. ASO har även i år ett mäktigt 

program med tex Beethovens 3a och Mendelssohns Skottska 

symfoni.

Förmåner 
Vi har polerat lite på våra biljettsystem och rabatter som i år är 

ännu bättre anpassade efter festivalen och publikens behov. Läs 

gärna mer om detta under biljettinformationen. Poängen är att det 

såklart skall löna sig både i själen och plånboken att gå på flera 

konserter.

Varmt välkomna hälsar
Alla Auroraartisterna och Ola Larsson – Festivalgeneral 

& Per Nyström – Konstnärlig ledare

Mischa Maisky  -  Den Lettiskt födda cellisten som har 
studerat för både Rostropovich och Piatigorsky, har 

tagit hela den klassiska världen med storm med sina 
Bach tolkningar.  Han har varit en av Deutsche 

Grammophons artister i 25 år! 

Liana Isakadze - Violinist från Georgia. Hon har turnerat 
världen runt som violinist, dirigent och som kammar-

musiker. Hon har även släppt ett flertal cd-skivor.

Matti Raekallio - Föddes år 1954 i Helsingfors. Han 
är nu piano professor vid Juilliard School i New 
York.

Enrico Dindo - Solocellist som turnerar världen runt. I 
februari 2007 blev han ävne chefsdirigent för 

L'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Hrachya Avanesyan - Violinist i Avanesyan Trio. 
Han har båe vunnit första pris Yehudi Menuhin 
tävlingen och Carl Nielsen tävlingen.

Johannes Gustavsson - Trollhättesonen som 
numera är en av de främsta dirigenterna i 
Skandinavien. År 2003 vann han Svenska 
dirigentpriset och året därpå Georg 
Solti-tävlingen.

Alexander Zemtsov  - Violaprofessor både på Guildhall 
School of Music och Musikkonservatoriet i Wien. 

Gordan Nikolitch - En internationellt erkänd violinist 
och konsertmästare vid London Symphony Orchestra. 
Han spelar på en Guarneri violin och en violin som är 

byggd av Lorenzo Storoni från 1776 .

Avanesyan Trio

Per Nyström  - Solocellist i Camerata Nordica och år 2013 

mottagare av “Medaljen Litteris et Artibus”. Han spelar på 

en Guiseppe Gagliano från 1796. 

Sevak Avanesyan - Cellist i Avanesyan Trio. 
Han studerar i Berlin och spelar på en “Matteo 
Goffriller” cello som Mischa Maisky har lånat 
honom.

Duncan McTier  - Kontrabasprofessor vid the Royal 
Academy of Music i London, Zürcher Hochschule der 
Künste i Schweiz, och  Escuela Superior de Música 

Reina Sofia i Madrid.

Alissa Margulis - Violinisten The Guardian beskrev som 
“exceptional”, Hon spelar på en Guadagnini Violin från 

1754 som är ett lån av Jonathan Moulds och är världens 
yngsta violinprofessor.

Denis Bouriakov - Försteflöjtist vid den berömda 
Metropolitan Opera. År 2009 släpptes hans första solo 
CD, vilket inkluderade bla. Sibelius Violinkonsert fast 

för flöjt

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

Yehuda  Gilad  - Världens kanske mest eftertraktade 
klarinett pedagog. Proffessor vid University of Southern 

California och vid Colburn Conservatory, USA  

Babalisk - Startades av violinisten Brusk Zanganeh och 
är nu ett av Sveriges bästa klezmerband. Brusk började 
sin kariär hos oss då han år 2010 mottog Aurorasti-
pendiet och han har sedan dess turnérat runt i världen.  

Lily Maisky - Är en mycket  internationellt 
eftersökt pianist som ofta framträder tillsammans 
med sin far Mischa Maisky. Hon är en etablerad-
kammarmusiker och hon har trots sin unga ålder 
redan en gedigen karriär bakom sig.

Julien Libeer - Pianist i Avanesyan Trio. 
Han har varit 'artist in residence' vid Queen 
Elisabeth College of Music och turnerar nu 
världen runt.

 ”one of Aurora´s many great artists 2013”
Mischa Maisky

Trollhättan & Vänersborg
11-18 augusti

AURORA MUSIC STAR FESTIVAL

Musikakademi 
Vänersborg 

Pedram Shahlai kvartett - Mixar melodier från hela 
världen, en resa som börjar i Sverige och slutar i 
österland. Bandet vill ge dig en fantastisk musikalisk 
resa.

Camilla Lundberg - Välkänd kulturprofil från press, 
radio och tv. Sedan 1999 är hon musikansvarig på 
SVT Kultur, bland annat för Veckans konsert om 
söndagarna

Janos Solyom - En av Sveriges mest folkkära 
artister och har länge förgyllt Sveriges musikliv 
med sitt vackra pianospel. Han framträder ofta i 
TV och berättar om musik och allt som har med 
det att göra.

Ola Larsson & Per Nyström
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Wagner den förskräcklige
Vi är extra glada att i samarbete med Folkuniversitetet kunna 

presentera 2 st föreläsningar med två av våra mest inspirerande 

och kunniga presentatörer Camilla Lundberg och Janos Solyom. De 

finns få som kan fånga ens intresse som dessa när det gäller den 
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Aurora Superstars
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giganter som t.ex. Mischa Maisky (bl.a. över 50 CD-inspelningar) på 

cello och Denis Bouriakov (soloflöjtist på Metropolitan) på flöjt. 

Årets Aurorastipendiater är Avanesyan Trio från Belgien som tar 
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Grundstommen och det som kanske sätter störst prägel på 

festivalen är dock Aurora Symphony Orchestra under vår hjälte 
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Matti Raekallio - Föddes år 1954 i Helsingfors. Han 
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York.

Enrico Dindo - Solocellist som turnerar världen runt. I 
februari 2007 blev han ävne chefsdirigent för 

L'Orchestra Sinfonica di Sanremo.
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tävlingen och Carl Nielsen tävlingen.
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Per Nyström  - Solocellist i Camerata Nordica och år 2013 

mottagare av “Medaljen Litteris et Artibus”. Han spelar på 

en Guiseppe Gagliano från 1796. 

Sevak Avanesyan - Cellist i Avanesyan Trio. 
Han studerar i Berlin och spelar på en “Matteo 
Goffriller” cello som Mischa Maisky har lånat 
honom.

Duncan McTier  - Kontrabasprofessor vid the Royal 
Academy of Music i London, Zürcher Hochschule der 
Künste i Schweiz, och  Escuela Superior de Música 

Reina Sofia i Madrid.
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Cologne University of Music.
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sin kariär hos oss då han år 2010 mottog Aurorasti-
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med sin far Mischa Maisky. Hon är en etablerad-
kammarmusiker och hon har trots sin unga ålder 
redan en gedigen karriär bakom sig.
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Han har varit 'artist in residence' vid Queen 
Elisabeth College of Music och turnerar nu 
världen runt.
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världen, en resa som börjar i Sverige och slutar i 
österland. Bandet vill ge dig en fantastisk musikalisk 
resa.

Camilla Lundberg - Välkänd kulturprofil från press, 
radio och tv. Sedan 1999 är hon musikansvarig på 
SVT Kultur, bland annat för Veckans konsert om 
söndagarna

Janos Solyom - En av Sveriges mest folkkära 
artister och har länge förgyllt Sveriges musikliv 
med sitt vackra pianospel. Han framträder ofta i 
TV och berättar om musik och allt som har med 
det att göra.
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21.30 CRAZT NIGHT                                                                                      En fantasitsk trevlig kväll som bjuder på imponerande överaskningar

Sön.18/8    
12.15 SOPPKONSERT 7                                                                                Aurora Stars spelar  blandad kammarmusik av de stora mästarna
18:00 GRANDE FINALE                                                                                ASO - Mendelssohn - symfoni “Den Skottska” och Mischa spelar pianotrio 
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