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NYTÅRSKONCERT 
 
 

         Dirigent: David Riddell 
        Solist: Berit Barfred-Christensen 
        Solist og konferencier: Preben Kristensen 
        Odense Symfoniorkester  
 

 

WIENERVALSE, CHAMPAGNEGALOP OG NYTÅRSKUR? 

Klassisk nytårsmusik kan noget særligt. Hvem elsker ikke at lytte til H.C. Lumbyes Champagnegalop 

og wienervalse?!  

I Odense Symfoniorkesters Venner fejrer vi nytåret med kur og musik. Musikken leverer Odense 

Symfoniorkester, og kuren leverer OS-venner. 

Det hele foregår torsdag den 9. januar 2020, kl. 17.30 i Koncerthusets kantine. Vi starter med et 

lækkert tapas-lignende traktement med tilhørende drikkevarer. Vi hilser på hinanden og byder det 

nye år velkommen. Under kuren vil man få lejlighed til at hilse på Musikken og måske dukker 

solisterne også op? Efter knap 2 timer i hinandens yderst behagelige selskab, bevæger vi os stille 

og roligt ned i koncertsalen, hvor symfoniorkestret sidder klar. Det bliver en fest, og vi vil så gerne 

have dig med! 

Pris? Som noget helt særligt, kan du som medlem af OS-venner få en særlig god pris på billetterne 

til nytårskoncerten den 9. januar 2020, hvis du også køber billet til nytårskuren. Du får hele 

herligheden til kl. 295,- pr. person!  

Køb din billet til både koncert og nytårskur på det specielle link, der er angivet i det udsendte 

Nyhedsbrev til foreningens medlemmer. 

Hvis du som medlem allerede har købt billet til en af nytårskoncerterne, men også gerne vil 

deltage i nytårskuren, bedes du rette henvendelse til Leif Møller Pedersen på formand@os-

venner.dk  Den separate pris for nytårskuren er kr. 150,00. 
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Vi vil gerne i god tid vide, hvor mange medlemmer, der deltager i nytårskuren. Så køb venligst dine 

billetter senest fredag den 3. januar kl. 12.00.  Bemærk: Begrænset antal billetter! 

Vi mødes senest kl. 17.30 ved Personaleindgangen ved bagsiden af Koncerthuset, hvor der er billet 

checkin. 

Vi glæder os til at se dig til nytårskoncerten og nytårskuren. 

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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