
FREDAG 22. APRIL 2016

22.04
14 NAVNE14 NAVNE

DØDE

BEGRAVELSESFORRETNINGER

DAGEN I DAG er årets  113. og hedder Cajus. Den har navn 
efter Gajus, der 283-295 var pave i Rom, hvor han skal være 
blevet martyrdræbt under kejser Diocletians forfølgelser af de 
kristne, selv om han var en slægtning af kejseren. Kilderne om 
hans martyrdød er da også højst tvivlsomme.

 { Aarhus Stiftstidende bringer gerne store og små navnenyheder. Ønsker du omtale af en  
fødselsdag, udnævnelse, hædring, nyuddannet, et nyt job, jubilæum, bryllup, mindeord osv.,  
er du velkommen til at sende tekst og vedhæftet foto i en mail til navne@stiften.dk  
eller et brev til Aarhus Stiftstidende, Banegårdspladsen 11, 8000 Aarhus C.  
Omtalen kommer også på www. stiften.dk 

 { Kaj Erik Ravn, direktør, Aarhus, fyl-
der 75 år fredag 22. april.

K.E. Ravn har indenfor det seneste 
årti været medstifter af virksomheder-
ne Enalyzer A/S, Skandinavisk Baand-
kompagni A/S, Hamimmo A/S, Kaffe-
kapslen.dk Aps samt Jobamora Aps., 
og han deltager fortsat aktivt på ejer- og 
bestyrelsesniveau i de fire sidstnævnte.

Interessen for venture-virksomhed 
blev allerede grundlagt i 1979, hvor han 

sammen med tre fagfolk stiftede virksomheden Aktiv Dental 
Depot K/S, der var leverandør til tandlæger og tandteknikere. 

I 1990erne blev firmaet solgt til et fransk selskab. I en del af 
ejerperioden var Ravn formand for brancheforeningen samt 
medlem Grosserersocietetets (nu Handelskammeret) repræ-
sentantskab. Han har desuden været tilknyttet konsulentfir-
maet Lisberg og revisionsfirmaet KPMG (nu EY).

Fødselsdagen fejres på Lübker Golfresort med fru Jette, børn, 
svigerbørn og børnebørn.

FØDSELSDAG

Direktør fylder 75 år

 { Simon Steen-Andersen, der stammer 
fra Aarhus, hvor han også er uddannet, 
bor i Berlin, hvorfra han har det meste af 
Europa som sin arbejdsplads. 

Han er en af sin tids mest toneangiven-
de komponister og har modtaget et væld 
af priser. Søndag 24. april fylder han 40 år. 

Simon Steen-Andersen arbejder i 
krydsfeltet mellem instrumentalmu-
sik, elektronik, video og performance in-
den for rammerne af symfoniske værker, 
kammermusik, installationer og senest 
musik-dramatiske værker.

Han deltager også selv i opførelser af sin 
egen musik. Mange af hans værker inklu-
derer forstærkede akustiske instrumen-
ter kombineret med sampler, video (play-
back, interaktive og live-videoer), enkle 
hverdagsobjekter og forældet elektronik 
eller hjemmelavede konstruktioner/for-
længelser/preparerede instrumenter.

Nysgerrig og energisk
Han er vokset op i Aarhus og stod som 
dreng model for sin mor, billedhuggeren 
Gudrun Steen-Andersen, da hun arbej-
dede på skulpturen »Vokseværk«, som 
mange vil kende som bronzedrengen 

ved bassinet foran Musikhuset Aarhus, 
som Århus Stiftstidende fortalte i et por-
træt af ham, da han i 2014 modtog Nor-
disk Råds Musikpris. 

I et radioprogram har hans mor be-
skrevet ungdomsudgaven af Simon 
Steen-Andersen som »en løve i et bur. 
Nysgerrig, energisk og grænsesøgende«. 
Og for rastløs til for eksempel at færdig-
gøre gymnasiet, så han gik ud af 2.g, tog til 
Paris og nåede til sidst frem til musikken 
som en samlende faktor i sit liv.

Eftertragtet komponist
Simon Steen-Andersen har modtaget en 
lang række priser og legater, senest Nor-
disk Råds Musikpris i 2014, den tyske 
SWR Orkesterpris 2014, Carl Prisen 2014, 
Carl Nielsen Legatet 2013, Kunstpreis 
Musik fra Akademie der Künste Berlin 
2013, International Rostrum of Compo-
sers, DAAD Berliner Künstlerprogramm 
Residency 2010 m.fl.

Hans værker opføres på de mest aner-
kendte scener for ny musik i Europa, og 
han modtager værkbestillinger fra nogle 
af verdens førende orkestre, ensembler og 
festivaler som bl.a. ensemble recherche, 

Neue Vokalsolisten Stuttgart, the SWR 
Orchestra, DR SymfoniOrkester, The 
Philharmonic Orchestra of Radio France 
og mange andre.

Simon Steen-Andersen studerede 
komposition hos Karl Aage Rasmussen, 
Mathias Spahlinger, Gabriel Valverde og 
Bent Sørensen i Aarhus, Freiburg, Buen-
os Aires og København 1998-2006. Siden 
2008 har han undervist på kompositi-
onslinjen på Det Jyske Musikkonserva-
torium. 

Nyt værk på vej
I 2013-2014 var han gæsteprofessor på 
Norges Musikkhøgskole i Oslo, og i 2014 
underviste han på Darmstädter Ferien-
kursen für neue Musik.

28. maj 2016 uropføres et helt nyskre-
vet musikdramatisk værk af Simon Steen-
Andersen, If this then that and now what, 
bestilt af Münchener Biennale og Staatst-
heater Mainz. Philharmonisches Sta-
atsorchester Mainz opfører værket, der er 
et musikdramatisk værk på 75 minutter. 

laas

Præmieret komponist fylder 40
Simon Steen-Andersen er komponist, performer og installationskunstner – 
og stod som barn model til bronzedrengen ved Musikhuset Aarhus. 

Komponist 
Simon Steen-
Andersen, der 
stammer fra 
Aarhus, får 
bestillinger 
på værker fra 
nogle af ver-
dens førende 
orkestre. Søn-
dag 24. april 
fylder han 40 
år. Foto: Lars 
Svankjær

 { 24-årige Katrine Robsøe har kurs mod Folketinget, efter 
at hun på weekendens generalforsamling hos Aarhus Radi-
kale Vælgerforening blev valgt som ny folketingskandidat. 

Den universitetsstuderende blev af generalforsamlingen 
valgt som nr. to ud af fire folketingskandidater fra Aarhus. 
Dermed tager hun over fra tidligere folketingsmedlem Liv 
Holm Andersen, der ligesom Katrine Robsøe også havde op-
bakning fra Århus Radikale Ungdom. 

Nr. et blev partiets politiske leder, Morten Østergaard, der 
også er opstillet i byen og på nuværende tidspunkt partiets 
eneste folketingsmedlem i Østjylland. 

»Jeg har store forventninger til Katrine. Hun bliver – sammen 
med Radikal Ungdom – partiets mest insisterende og tilstedevæ-
rende kampagnekraft,« fortæller den netop genvalgte formand i 
Aarhus Radikale Vælgerforening, Klaus Bach Trads. 

Også formanden for partiets ungdomsorganisation i Aar-
hus er glad for valget af Katrine Robsøe.

»Hun har både en god arbejdsmoral og et godt politisk 
boldøje. Og trods sin unge alder har hun meget erfaring med 
politik, både fra sit arbejde som personlig assistent for fol-
ketingsmedlem Andreas Steenberg og igennem sin tid som 
medlem af forretningsudvalget i Radikal Ungdom og næst-
formand i Århus Radikale Ungdom,« siger formand for Århus 
Radikale Ungdom Andreas Gram Drachmann.

Katrine Robsøe, nr. to fra venstre, sammen med 
de øvrige valgte radikale folketingskandidater fra 
Aarhus-området, fra venstre: Morten Østergaard, 
Henrik Vinther Olesen og Anne Sofie Callesen.

NAVNE

Nyt folketingshåb for radikale

Else Jensen
* 15. november 1925  20. april 2016

er stille sovet ind
Karin

Bisættelsen finder sted fra Vejlby Kirke, Risskov
lørdag den 23. april kl. 12.30
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