
Referat fra Nytårskoncerten 2012 

Deltagere: Pensionister + ledsagere i Favrskov Lærerforening 

 

64 tilmeldinger var der til Nytårskoncerten 2012. 

Desværre kom der lige et par afbud undervejs. 

50 deltagere var som sædvanlig med bus – denne gang var der også opsamling ved 
Kredskontoret i Hadsten. De øvrige deltagere havde tilbudt selv at komme til Musikhuset. 
Dejligt, at det kan lade sig gøre. 

Da vi kom til Musikhuset ventede der en dejlig tapasanretning på 2. sal i Restaurant R. Vi 
var placeret ved 3 lange borde, og snakken gik livligt, mens maden blev indtaget. 

Herefter gik vi til Symfonisk Sal, hvor vi denne gang havde fået pladser på 1. balkons 3. – 
4. og 5. rækker. 

Koncerten gik i gang – og orkesteret, dirigenten og sopranen leverede skøn musik til 
øregangene. Som noget nyt fik vi i år også lov til selv at synge med på sidste vers af: Vær, 
velkommen, samt dirigentens nytårsspøg: we – one -  twit - ski (sagt hurtigt: we want 
whisky). Sidstnævnte sang fik straks en tjener frem med whiskybakken til dirigenten, som 
efterhånden blev mere og mere usikker på benene og til sidst måtte overlade 
dirigentstokken til tjeneren. David Riddell kom dog på benene igen –  nu i kilt og meget 
munter. 

Her er musikhusets omtale af Nytårskoncerten: 

Susanne og skotten i højt humør 

Humor og høje toner – samt en dirigent fra højlandet - det lover vi ved Nytårskoncerterne anno 

2012. Susanne Elmark må bestemt være en af de danske sopraner, der har rekord i høje toner. 

Med partier som Nattens Dronning i  ”Tryllefløjten” og Fiakermilli i Strauss’ ”Arabella” har hun 

sunget utallige roulader af koloraturer, og publikum med hang til skønsang vil da heller ikke ved 

nytårskoncerterne blive snydt for bjergtagende stemmevirtuoseri. Dirigenten, der styrer de 

musikalske løjer, er den skotsk-fødte David Riddell. Riddell er kunstnerisk leder og chef-dirigent for 

Randers Kammerorkester samt kunstnerisk leder af Aarhus Sommeropera og en kendt 

gæstedirigent hos de danske symfoniorkestre. Sammen med Susanne Elmark vil han sørge for at få 

nytårshumøret helt i top hos det feststemte publikum, der kan forvente både sjov og seriøsitet – 

som det er en tradition ved disse nytårskoncerter. 

Medvirkende: 

David Riddell, dirigent og konferencier 



Susanne Elmark, sopran 

Kl.  22.30 vendte vi hjemad med smil på læberne og en dejlig oplevelse rigere!! 

Birthe og Ingeborg 


