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Kære medlem 

På grund af den helt særlige situation med nedlukning af samfundet fra begyndelsen af 

marts har du ikke hørt fra Odense Symfoniorkesters Venner i lang tid. Odense 

Symfoniorkester har desværre været nødsaget til at aflyse gennemførelse af forårets 

program. Det har også ramt de arrangementer, venneforeningen havde planlagt i 

samarbejde med OS. 

Odense Symfoniorkester har udsendt et nyt sæsonprogram for 2020/2021. Vi håber, at OS er 

i stand til at gennemføre programmet og efterleve de anvisninger, der måtte komme fra 

myndighederne. Vedlagt følger nyhedsbrev fra musikchef Finn Schumacker, „Kære venner af 

OS“.  

Medlemstatus 

Pr. 1. maj 2020 er der 170 medlemmer i foreningen Odense Symfoniorkesters Venner. 

Generalforsamling 

Den 20. februar 2020 udsendte Odense Symfoniorkesters Venner indkaldelse til 

generalforsamling tirsdag den 31. marts 2020. Den 15. marts så vi os nødsaget til at aflyse 

generalforsamlingen som følge af myndighedernes tiltag i forbindelse med COVID-19 

(Corona-virus). 

Vi kan desværre ikke oplyse, hvornår generalforsamlingen kan gennemføres. Vi vil følge 

myndighedernes anvisninger. Foreningens vedtægter §4 stk.  Stk. 2.: Generalforsamlingen 

indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds varsel ved e-mail til medlemmerne. Bestyrelsen 

fortsætter indtil generalforsamlingen. 

Medlemsarrangementer  

Bestyrelsen glæder sig til at fortsætte samarbejdet med OS vedr. foreningens aktiviteter i 

efteråret. Vi håber at kunne udvikle og gennemføre nogle spændende tiltag for vore 

medlemmer. 

OS´ Sæsonprogram, hjemmeside og Facebook 

Odense Symfoniorkester har udsendt et meget interessant og varieret program. OS er parat 

til efter sommerferien at give Vennerne de helt store koncertoplevelser. Gå også på 

opdagelse på OS´ hjemmeside – se mere information om koncerterne i sæson 2020-2021 

her:  https://odensesymfoni.dk/koncerter/ 

Følg de kommende begivenheder og følg også de aktuelle opslag med diverse musikalske klip 

fra OS´ musikere, enkeltpræstationer, men også kammermusik. Men desværre fortsat uden 

publikum til stede: https://www.facebook.com/odensesymfoni/ 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/
https://www.facebook.com/odensesymfoni/
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Venneforeningens hjemmeside og Facebook 

Du kan finde information om Odense Symfoniorkesters Venner på vor hjemmeside: 
http://www.os-venner.dk/        
 
På Venneforeningens Facebook side følger vi op på aktiviteterne i OS og finder også andre 

aktuelle musikalske indslag i denne tid koncertløse tid: 

https://www.facebook.com/OSVenneforening/  

Meninger – debat – omtale (links måske kun tilgængelig for abonnenter) 

Følger I debatten om Odense Symfoniorkester i Fyns Stiftstidende? 

Her er links til et udvalg af forårets ledere, læserbreve og meninger: 

Anmeldelse. Symfoni og tavshed     Læserbrev - Peter Sigmund, 3. marts 2020 

Prioritering. Hvilke læsere er mest værd?     Læserbrev - Erling Sørensen, 7. marts 2020 

Alt koster penge – også kultur     Leder – Peter Hagmund-Hansen 10. marts 2020 

Avisens prioriteringer i musiklivet     Læserbrev - Poul Lumbye 12. marts 2020    

Kulturredaktionens larmende tavshed     Læserbrev - Leif Møller Pedersen, 15. marts 2020 

Odense Symfoniorkester – viser vi respekt?     Læserbrev - Helge Larsen, 15. marts 2020 

Lukningen af Opera på Engen er intet mindre end en skandale     Leder - Peter Hagmund-

Hansen, 29. marts 2020 

Opera på Engen. Hvorfor blev folkeoperaen mishandlet?     Læserbrev - Finn Sørensen, 31. 

marts 2020  

Galimatias – Wagner     Læserbrev - Jørgen Rasmussen, 1. april 2020 

Opera på Engen – Moraliseren fra Stiftstidende     Meninger – Finn Schumacher, 2. april 2020 

Symfoniorkestret og fodboldklubben - ligheder og forskelle mellem to fynske fyrtårne     

Læserbrev - Carsten Winther, 15. april 2020 

Omtale i Fyns Stiftstidende (links måske kun tilgængelig for abonnenter) 

Opera på Engen bliver aflivet: Publikum vil ikke betale     Simone Maria Brouwer Nielsen, 

27. marts 2020 

Spotify er både et arbejdsredskab og et slaraffenland for pianisten Ole Kiilerich     Lene 

Kryger, 22. marts 2020 

 

http://www.os-venner.dk/
https://www.facebook.com/OSVenneforening/
https://fyens.dk/artikel/anmeldelser-symfoni-og-tavshed
https://fyens.dk/artikel/prioritering-hvilke-l%C3%A6sere-er-mest-v%C3%A6rd
https://fyens.dk/artikel/alt-koster-penge-ogs%C3%A5-kultur
https://fyens.dk/artikel/avisens-prioriteringer-i-musiklivet
https://fyens.dk/artikel/kulturredaktionens-larmende-tavshed
https://fyens.dk/artikel/odense-symfoniorkester-viser-vi-respekt
https://fyens.dk/artikel/et-bebudet-d%C3%B8dsfald
https://fyens.dk/artikel/opera-p%C3%A5-engen-hvorfor-blev-folkeoperaen-mishandlet
https://fyens.dk/artikel/galimatias-wagner
https://fyens.dk/artikel/opera-p%C3%A5-engen-moraliseren-fra-stiftstidende
https://fyens.dk/artikel/debat-symfoniorkestret-og-boldklubben-ligheder-og-forskelle-mellem-to-fynske-fyrt%C3%A5rne
https://fyens.dk/artikel/opera-p%C3%A5-engen-bliver-aflivet-publikum-vil-ikke-betale-for-udend%C3%B8rsopera
https://fyens.dk/artikel/spotify-er-b%C3%A5de-et-arbejdsredskab-og-et-slaraffenland-for-pianisten-ole-kiilerich
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Kærlighed fra første takt: Odense Symfoniorkesters nye dirigent er fransk og hedder Pierre 

Bleuse   Lene Kryger, 4. april 2020 

Ny musik skal fremtidssikre Odense Symfoniorkester     Lene Kryger, 4. april 2020 

Den 10. april indeholdte avisen 4 artikler af Lene Kryger. Det har ikke været muligt at 

etablere links: 

• Seks kvinder erobrer dirigentpodiet 

• Èn stor symfoniorkesterfamilie 

• Kort om kvinderne og koncerterne 

• Musikchefens koncerttips 

Vi hilser velkommen, at Fyns Stiftstidende igen er kommet på banen med seriøs omtale af 

Odense Symfoniorkester. 

BEETHOVEN fejres også 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/ 

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. 

Det er ikke noget, der bliver lagt oven i din pris. Energi Fyn betaler. 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 FynskSupportel og/eller FynskSupportgas og husk at vælge "Odense 

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

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

ordningen på omFynskSupport.  

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 - pas godt på jer selv til vi igen ses til koncert. 

Bestyrelsen 

https://fyens.dk/artikel/k%C3%A6rlighed-fra-f%C3%B8rste-takt-odense-symfoniorkesters-nye-chefdirigent-er-fransk-og-hedder-pierre-bleuse
https://fyens.dk/artikel/k%C3%A6rlighed-fra-f%C3%B8rste-takt-odense-symfoniorkesters-nye-chefdirigent-er-fransk-og-hedder-pierre-bleuse
https://fyens.dk/artikel/ny-musik-skal-fremtidssikre-odense-symfoniorkester
https://www.kammermusikodense.dk/beethoven-250-aar/
https://www.kammermusikodense.dk/beethoven-250-aar/
https://www.energifyn.dk/privat/elhandel/produkter-og-bestilling/produkt?pid=%7b71D88929-464F-409E-AB97-06EF66E7255B%7d
https://www.energifyn.dk/privat/naturgas/produkter-og-bestilling/produkt?pid=%7b69D714F3-D809-4CC2-9B72-12FB37D717D9%7d
https://www.energifyn.dk/privat/elhandel/fynsksupport/om-fynsksupport

