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”Almost same procedure as last year….” 
 

Start det nye år med et musikalsk festfyrværkeri af wienervalse, musicalhits og masser af god 

underholdning sammen med OS og Odense Symfoniorkesters Venner. 

Vi havde håbet at kunne gentage sidste års succes med nytårskur og efterfølgende koncert. Men i 

disse corona-tider er det desværre ikke muligt at afholde kur. Derfor vil kuren denne gang blive 

erstattet af en goodiebag med dejlige overraskelser (lidt at spise/drikke m.m.). 

Koncerten foregår onsdag d. 13. januar 2021 kl. 19.30 og varer ca. 2 timer – der vil ikke være 

pause i koncerten.  

Pris? Ligesom sidste år kan du som medlem af OS-Venner få en særligt fordelagtig pris på din billet 

til nytårskoncerten den 13. januar 2021.  

Der kan kun købes én billet pr. medlem. 

Nyhedsbrev for december er udsendt den 1. december 2020. Det indeholder kampagnelink, der 

giver medlemmerne adgang til at købe billetter til Nytårskoncert.  
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Billetsalget åbner i den 1. december for venneforeningens medlemmer. Den 1. og 2. december er 

billetsalget kun åbent for medlemmerne, så der er mulighed for at vælge de bedste pladser. På 

torsdag den 3. december kl. 10.00 åbner OS for almindeligt salg af koncerten, men du kan fortsat 

benytte kampagnelinket. Du bedes dog venligst bestille din billet senest tirsdag den 22. december. 

Herefter vil kampagnekoden blive deaktiveret.  

Vi mødes onsdag d. 13. januar mellem kl. 18.45-19.15 i foyeren i Koncerthuset, hvor goodiebags vil 

blive udleveret. 

Lad os begynde det nye år med et festligt, musikalsk samvær – samtidig med at vi overholder alle 

gældende retningslinjer og passer godt på os selv og hinanden. Se OS´ opdatering vedr. Covid-19: 

https://odensesymfoni.dk/info/opdatering-om-coronavirus/ 

Vi glæder os til at se dig ☺ 

Læs mere om koncerten: https://odensesymfoni.dk/koncerter/nytaarskoncerter/ 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

     

 
BESØG ODENSE SYMFONIORKESTERS VENNER 

 
Hjemmeside for Odense Symfoniorkesters Venner: http://www.os-venner.dk/ 
 
Odense Symfoniorkesters Venner på FaceBook: https://www.facebook.com/OSVenneforening/ 
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