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Kontingentopkrævning 

Mange tak for, at du stadig ønsker at støtte Odense Symfoniorkester sammen med os. 

Der er i sidste uge udsendt kontingentopkrævning for 2019 og 2020. Det har taget meget 

lang tid at få oprettet en bankkonto. Vi er kede af, at det ikke har været muligt at betale 

kontingent før nu. Men fra nu af skulle det fungere.  

Betalingsfrist er 10. marts. Bemærk at deltagelse i generalforsamlingen tirsdag den 31. marts 
2020 forudsætter, at der er betalt forfaldne kontingenter.  

 

Indkaldelse til generalforsamling 

Bestyrelsen for Odense Symfoniorkesters Venner udsender ”Indkaldelse til 

generalforsamling” sammen med dette Nyhedsbrev.  

Generalforsamling afholdes tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00 i Odense Symfoniorkesters 
kantine. 
Praktisk info: Der er indgang for medlemmerne ved at fremmøde ved personaleindgangen på 
bagsiden af koncerthuset mellem 18.30 og 19.00. Der er 1 etage op til kantinen – elevator 
mulig. 
Ved senere ankomst, venligst anvend dørtelefonen. 

 
Efter generalforsamlingen vil Odense Symfoniorkester give et musikalsk indslag. 

 

Medlemsarrangement 

MISSA SOLEMNIS - Overværelse af orkesterprøve 

OS har givet Vennerne tilbud om gratis at overvære et prøveforløb af koncerten MISSA  

SOLEMNIS, onsdag den 22. april 2020 i Carl Nielsen Salen. 

Odense Symfoniorkesters Æresdirigent Alexander Vedernikov står i spidsen for Odense  

Symfoniorkester samt Filharmonisk Kor i opførelsen af dette gigantværk af Beethoven. 

Tidspunkt for prøvens afvikling fremgår af det Nyhedsbrev, der er udsendt til medlemmerne. 

Vi mødes i Odense Koncerthus foyer. Medarbejder fra OS byder velkommen og giver os en 

kort introduktion til prøvens forløb.  

Vi får anvist siddepladser og forlader kun salen i de indlagte pauser. Vi glæder os til at se jer.                                                                                                                       

Der er også mulighed for at overvære koncerten torsdag den 23. april 2020, kl. 19.30 til 

almindelig billetpris/nøglekundepris. Koncertintroduktion kl. 18.30. 

Læs mere og køb billetter til koncerten: https://odensesymfoni.dk/koncerter/missa-

solemnis/ 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/missa-solemnis/
https://odensesymfoni.dk/koncerter/missa-solemnis/
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Specielle begivenheder 

SÆSONPRÆSENTATION – glæd dig til at bliver overrasket af OS 

OS er klar til at løfte sløret for den kommende sæsons koncerter. Det fejres med en stor 

musikalsk fest torsdag den 30. april 2020 kl. 19.30 i Carl Nielsen Salen.  

OS serverer smagsprøver fra koncerterne i den kommende sæson 2020 - 2021. Du har 

hermed mulighed for at blive fuldstændig opdateret på koncerterne, før seriesalget starter 

den 1. maj 2020 kl. 10.00. 

OS´s egen koncertmester, Eugen Tichindeleanu dirigerer orkestret. Orkestrets musikere vil 

guide os igennem aftenens såvel som sæsonens program. Koncertens program er hemmeligt 

lidt endnu, men du kan glæde dig til værker af Carl Nielsen, Ravel, Debussy og Beethoven. 

Bemærk at ”Sæsonpræsentation” ikke er beskrevet i Sæsonprogram 2019 – 2020.                                           

Vil du vide mere – samt købe billetter til koncerten – så gå straks videre: 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/saesonpraesentation/ 

Bemærk de lave priser: 190 kr./Nøglekunde: 140 kr./Stud./unge: 80 kr. (Der er et glas 

bobler med i prisen!) 

REQUIEM i d-mol (KV 626) - Wolfgang Amadeus Mozarts sidste komposition 

Koncerten er en del af OS´ nye 2020 – 2021 sæsonprogram. Du kan allerede nu sikre dig 

plads til at overvære dette værk af Mozart. Hvem husker ikke den bevægende musik i de 

sidste scener i filmen ”Amadeus” fra 1984, instrueret af Milos Forman og med en 

fremragende Tom Hulce som Mozart.  

Requiem (romersk-katolsk sjælemesse for de døde) fra 1791 er Wolfgang Amadeus Mozarts 

allersidste komposition. Det menes, at det kun er 2/3 af værket, der stammer fra Mozarts 

egen hånd. Men det hører til et af hans mest berømte og elskede værker. Mozart nåede ikke 

at fuldende værket før sin død. Værket blev fuldført af komponisten Joseph Eybler og 

Mozarts elev Franz Xaver Süßmayr. 

Programmet for 1. halvdel af koncerten offentliggøres snarest af OS. 

Phillip Faber står som dirigent i spidsen for Odense Symfoniorkester og med deltagelse af 

Filharmonisk Kor og Gymnasiekor med 300 stemmer! 

Koncerten afholdes i Carl Nielsen Salen torsdag den 28. januar 2021 kl. 19.30. 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/mozarts-requiem/ 

Bemærk ved køb inden primo maj, ”Early bird-pris”: A. 295 – B: 260 kr. /Stud./unge: 80 kr.                      

(Men ingen separate nøglekundefordele) 

 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/saesonpraesentation/
https://da.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Eybler&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Xaver_S%C3%BC%C3%9Fmayr&action=edit&redlink=1
https://odensesymfoni.dk/koncerter/mozarts-requiem/
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Beethoven år – oversigt over OS´ Beethoven koncerter i 1. halvår 2020 

I år kan vi fejre 250 året for Beethovens fødsel. Odense Symfoniorkester deltager i fejringen 

af Beethoven med en lang række koncerter. 

BEETHOVEN 250 ÅR - Symfoni nr. 3 og Symfoni nr. 5 

Torsdag den 16. april 2020 kl. 19.30 i Carl Nielsen Salen.                                                 

Koncertintroduktion kl. 18.30 af Lotte Heise.  

Læs mere og køb billetter: https://odensesymfoni.dk/koncerter/beethoven-250-aar/ 

FAMILIESYMF - Symfoni nr. 5 

Fredag den 17. april 2020 kl. 17.00 i Carl Nielsen Salen.                                                                     

Rejs med Ole B. Kiilerich ind i musikken.  

Læs mere og køb billetter: https://odensesymfoni.dk/koncerter/familiesymf/ 

MISSA SOLEMNIS 

Torsdag den 23. april 2020, kl. 19.30 i Carl Nielsen Salen.                                                

Koncertintroduktion kl. 18.30. 

Læs mere og køb billetter til koncerten: https://odensesymfoni.dk/koncerter/missa-

solemnis/ 

BEETHOVEN – BEETHOVEN – BEETHOVEN – BEETHOVEN – Udvidet pro musica 

Tirsdag den 28. april 2020 kl. 19.30 i Carl Nielsen Salen, unummererede pladser.           

Mathias Hammer, pianist og P2-vært, guider os igennem aftenen. 

Læs mere og køb billetter til koncerten: https://odensesymfoni.dk/koncerter/beethoven-

beethoven-beethoven-beethoven/ 

SÆSONPRÆSENTATION – glæd dig til at bliver overrasket af OS 

Den kommende sæson indeholder også Beethoven. Koncertens program er hemmeligt lidt 

endnu, men du kan glæde dig til værker af Carl Nielsen, Ravel, Debussy og Beethoven.”  

Torsdag den 30. april 2020 kl. 19.30 i Carl Nielsen Salen.  

Vil du vide mere – samt købe billetter til koncerten – så gå straks videre: 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/saesonpraesentation/ 

BEETHOVEN FEJRING I ANDRE FYNSKE MUSIKFORENINGER  

I anledning af 250-året for Beethovens fødsel er fem fynske musikforeninger gået sammen 

om at opføre alle Beethovens strygekvartetter. Der afholdes i alt 5 koncerter. Beethoven 250 

år, se arrangementsoversigt: https://www.kammermusikodense.dk/beethoven-250-aar/ 

 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/beethoven-250-aar/
https://odensesymfoni.dk/koncerter/familiesymf/
https://odensesymfoni.dk/koncerter/missa-solemnis/
https://odensesymfoni.dk/koncerter/missa-solemnis/
https://odensesymfoni.dk/koncerter/beethoven-beethoven-beethoven-beethoven/
https://odensesymfoni.dk/koncerter/beethoven-beethoven-beethoven-beethoven/
https://odensesymfoni.dk/koncerter/saesonpraesentation/
https://www.kammermusikodense.dk/beethoven-250-aar/
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Støt "Odense Symfoniorkesters Venner" via dit el- og gasforbrug  

Odense Symfoniorkesters Venner er tilmeldt Energi Fyns sponsorordning FynskSupport.  

Det betyder, at du kan blive sponsor i vores forening ved at købe din el og gas hos Energi Fyn.  

Hvis du vælger produkterne FynskSupportEl og FynskSupportGas, så giver Energi Fyn 

henholdsvis 2 øre/kWh el og 6 øre/m³ gas som din husstand bruger til foreningen. Det er 

ikke noget, der bliver lagt oven i din pris. Energi Fyn betaler.   

Det kan nå at blive til mange support-kroner, hvis der er mange, som støtter os. Du kan også 

støtte som erhvervsdrivende – virksomhedens forbrug må dog højst være 100.000 kWh el og 

25.000 m³ gas om året.  

Du kan tilmelde dig på www.fynsksupport.dk og husk at vælge "Odense Symfoniorkesters 

Venner", som den forening, du ønsker at støtte.  

Alle kan tilmelde sig – også selv om du ikke får din el eller gas fra Energi Fyn i dag. Det koster 

ikke noget at skifte til FynskSupportEl og FynskSupportGas og abonnementet er kun 12,50 

kroner inkl. moms pr. måned og der er ingen binding. 

Du får din el og gas leveret på sædvanlig vis, og vil ikke mærke forskel. Du kan læse mere om 

ordningen på www.fynsksupport.dk.  

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte foreningens bestyrelsen eller Energi 

Fyns kundecenter på tlf. 70 13 19 00.  

Odense Symfoniorkesters Venner samarbejder med: 

 

 

 

Venlig hilsen og på gensyn til koncert 

Bestyrelsen 

 

Hjemmeside: http://www.os-venner.dk/        
FaceBook: https://www.facebook.com/OSVenneforening/  

http://www.fynsksupport.dk/
http://www.fynsksupport.dk/
http://www.os-venner.dk/
https://www.facebook.com/OSVenneforening/

