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Kære venner af OS 

De seneste måneder har Odense Symfoniorkester ligesom alle andre dele af samfundet haft en meget 

usædvanlig tid.  

Da nedlukningen af Danmark blev en realitet, var vi midt i slutspurten på vores sæsonprogram for den 

kommende sæson. Der blev derfor ekstra travlhed i administrationen, som stod i kontrast til, at musikerne 

blev henvist til øvelokalet derhjemme.  

Vi har ikke haft mulighed for at tilpasse den kommende sæson til eventuelle restriktioner, der måtte gælde 

efter sommerferien. Derimod har vi med en stor indsats fra kollegerne i programudvalget sammensat en 

stærk sæson, som vi nu satser på, at vi kan gennemføre.  

Nu har vi slutningen af april, og det er første gang nogensinde i Odense Symfoniorkesters historie, at vi ikke 

har været samlet i så lang tid. I stedet spiller vi kammermusik på internettet, for vi elsker at spille for jer, og 

vi glæder os uendelig meget til at møde jer igen i Koncerthuset. 

Vi håber, at det bliver, når vi kan slå dørene op til en ny sæson på den anden side af sommerferien, og 

derfor sendte vi i sidste uge et spørgeskema rundt for at blive klogere på, hvad der er vigtigt for jer, og 

hvordan vi - ud over den bedste musik - kan give jer den bedste service og tryghed. 

Tak til alle jer, der har brugt tid på at svare på vores spørgsmål, det er dejligt at mærke opbakningen fra jer. 

Rigtig mange af jer lægger stor vægt på sikkerhed og hygiejne, som forudsætning for at gå til koncert, og 

det vil selvfølgelig tage meget alvorligt. Også en stor tak for de mange forslag og ideer, som I også er 

kommet med. Dem glæder vi os til at gennemgå. Tusind tak! 

På fredag den 1. maj kl. 10 åbner vi for seriesalget på odensesymfoni.dk og den 6. maj for løssalget til en 

sæson med masser af skøn musik. Jeg håber, I har modtaget vores sæsonprogram og har bladret rundt 

mellem de mange spændende koncerter.  

Hele sæsonprogrammet findes digitalt på odensesymfoni.dk. Her findes også vejledning til at få flere trykte 

programmer. 

Vi er fast besluttet på at gennemføre vores koncertprogram, og samtidig vil vi være godt forberedte på at 

følge alle de retningslinjer fra myndighederne, som vil gælde, når sæsonen starter i september. Så vi er klar 

til igen at give jer de store klassikere og fylde Carl Nielsen Salen med vellyd. 

Et godt billetsalg betyder rigtig meget for orkestret og for vores mulighed for at planlægge de kommende 

sæsoner. Jeg håber, at I vil bakke op om Odense Symfoniorkester ved at købe billetter, som om tiden igen 

er blevet corona-fri. Skulle det vise sig, at koncerter må aflyses, så vil vi naturligvis refundere billetterne, 

ligesom det har været tilfældet her i foråret.  

 

 



 

 

Vi havde glædet os til at præsentere den nye sæson for jer ved en stor koncert den 30. april. Det skulle ikke 

blive sådan. Men I skal ikke være i tvivl om, at vi savner at være sammen med jer, mærke at I deler vores 

koncentration på scenen og høre jeres applaus. Indtil sommer arbejder vi med alternative, coronafri 

koncertformater, men efter sommerferien satser vi stærkt på, at vi igen kan være sammen og nyde 

musikkens forunderlige magi. 

Pas på jer selv – og på gensyn hos OS.  

Finn Schumacker 

Musikchef / CEO 

 

 


