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EN AF OS  

21. november 2019, kl. 19.30  

Den første koncert i samarbejdet mellem Odense Symfoniorkester og Odense Symfoniorkesters 

Venner bliver et brag af en koncert! Har du husket at få fat i en billet - både til dig og en ny 

potentiel ven af OS? Det er ikke en aften, man vil gå glip af.  

Programmet er fyldt med solistoptrædender og de største symfonier, og derudover er der også en 

masse eksklusive oplevelser at glæde sig til.  

Overskuddet går til videreuddannelse af musikerne i orkestret, så de fortsat kan udvikle sig og 

levere eminente præstationer i Koncerthuset.  

En helt særlig aften  

Inden koncerten er der i foyeren mulighed for at købe lodsedler til 20 kr. Der bliver nemlig udlovet  

billetter til musik og vinsmagning på First Hotel Grand i foråret, vinderne udråbes i koncertens 2. 

halvdel. 

Derudover vil der også være mulighed for at købe helt eksklusive julegaver i foyeren. Vi kan ikke 

løfte sløret for gavernes indhold endnu, men de vil byde på to koncerter fra den kommende sæson 

(20/21), der endnu ikke er offentliggjort. Dem skal Odense Symfoniorkesters Venner selvfølgelig 

have mulighed for at få fingre i som de første. 

Efter koncerten vil der være mulighed for ”Nachspiel” i koncerthusets kantine, hvor man kan få en 

snak med orkestrets musikere sammen med et par glas vin og lidt at spise - dette koster 150,- pr. 

person. Tilkøbes sammen med billetter. 

 

Programmet  

Orkestrets musikere har budt ind med værker, og der er både satser fra Beethovens 5. symfoni og 

Carl Nielsens 2. symfoni på programmet. Derudover kan man glæde sig til at høre flotte 

solistpræstationer fra nogle af orkestrets talentfulde musikere, heriblandt Mozarts klaverkoncert 

nr. 23, Haydns Trompetkoncert, Bartoks Violakoncert og Vivaldis dobbeltkoncert.  
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Billetter til koncerten findes på OS' hjemmeside. Her har du også mulighed for at tilkøbe 

forfriskninger og ”Nachspiel”. 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/enafos/ 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

     

 NB: Odense Symfoniorkesters Venner åbner hjemmeside om få dage: os-venner.dk 

 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/enafos/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fos-venner.dk&data=02%7C01%7Cevmr%40odense.dk%7C113c827aaf7f4acf1a4a08d769e3c417%7Cfbb1c53f4cf34ea698def6abc38cffa9%7C0%7C0%7C637094299288102430&sdata=JUL0e67nUc2swznuSOT5eN8pQIriga5FuhrZYj8Mics%3D&reserved=0

