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Galten: Musikere får varm mad på Scenen 
 
Hanne Bliksted 

De to lokale solister Karsten Holm og Heidi G. Andersen, som 
medvirker ved koncerten, drager fredag til prøver med orkesteret i 
København. 
Orkesterets 100 musikere ankommer til Galten i tre busser lørdag 
over middag, og først er der afsat en time til spisning, derefter er der 
prøver, og kl. 16 går det løs. Koncerten varer omkring to gange 45 
minutter.  
Selv om orkesteret er på tur, så slækkes der hverken på det ene eller 
det andet, således har Danmarks Radio teknikere med til Galten, og 
koncerten bliver optaget til senere udsendelse, hvis kvaliteten ellers er 
i orden.  
Niels Jørgensen fra Folkebladet, som fik ideen til koncerten, og har 
været primus motor i arbejdet med at arrangere koncerten, erkender, 
at han er begyndt at forstå billetter til store koncerter ofte er dyre.  
- Der er utrolig mange opgaver og ting, som man som publikum slet 
ikke tænker på, siger han.  
Orkesterets besøg i Galten starter med en gang varm mad på Scenen. 
Nej, ikke den scene hvor de skal spille, men i det lokale i hallen som 
kaldes Scenen, og som bruges af blandt andet trampolin-springere.  
Popstjerner er kendt for mere eller mindre mærkelige madønsker før 
eller efter deres optræden, men symfoniorkesteret har et ganske ublu 
krav: Vand. Masser af vand, men ingen alkoholiske drikke.  
- Det bliver varmt, når de sidder på scenen, og derfor er ønsket om 
vand jo meget naturligt, siger Niels Jørgensen.  
Til eftermiddagskoncerter optræder musikerne i mørkt tøj og om 
aftenen i kjole og hvidt. Dirigent for koncerten er den prisbelønnede 
Frans Rasmussen, og violinsolist den internationalt efterspurgte 
Christina Åstrand.  
På programmet er blandt andet Jacob Gades Tango Jalousie og Carl 
Nielsens Hanedans af Maskarade.  
De 900 billetter har længe været udsolgt. Dørene åbnes for publikum 
kl. 15.20. Der er unummererede pladser, og publikum opfordres til at 
komme i god tid, og meget gerne til fods. Bilister an-befales således at parkere hos bekendte i Galten, så 
parkerings-kaos kan imødekommes, lyder det fra Niels Jørgensen. 
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Har du er godt tip til 
redaktionen, så skriv det 
her. 

 
 

 
 

  
Du kan også sende en e-
mail eller en SMS / MMS 
med ordet "tipos" efterfulgt 
af din besked til 1231. 

Dit navn:
Din e-mail:
Dit tip:

Evt. tlfnr:
Send
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