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INTERESSEGRUPPER  - ny medlemsaktivitet fra Venneforeningen 

Odense Symfoniorkesters Venners formål er at støtte op om Odense Symfoniorkester. Det blev i august 

2019 fastlagt i vore vedtægter. Formålet kan bl.a. realiseres gennem, ”at etablere interessegrupper til 

bearbejdelse og realisering af konkrete ønsker og behov fra medlemmerne og Odense Symfoniorkester.” 

Hvad er en interessegruppe? 

En interessegruppe er en uformel gruppe af venner af Odense Symfoniorkester med fælles interesser 

indenfor et emne, der på en eller anden måde relaterer til Odense Symfoniorkesters aktiviteter. 

 

Har du et forslag til en interessegruppe? 

Har du som medlem et konkret ønske eller behov for at mødes med andre medlemmer i en 

interessegruppe for at drøfte og uddybe forskellige emner indenfor Odense Symfoniorkesters aktiviteter og 

repertoire? Så tag initiativ til at etablere en interessegruppe - kontakt næstformanden Anders Brandt og få 

afklaret evt. spørgsmål og send din ide eller forslag til OSV. 

 

Hvordan får du hjælp fra Venneforeningen? 

OSV informerer og indkalder medlemmerne til dit forslag om en interessegruppe med konkret temavalg. 

Bestyrelsen stiller kontaktperson til rådighed for interessegruppen samt etablerer og vedligeholder kontakt 

mellem gruppen og Odense Symfoniorkester. 

 

Gruppens arbejdsform mv.                                                                                                                  

Interessegruppen konstituerer sig efter egne ønsker. Gruppens medlemmer aftaler arbejdsform og 

mødeaktivitet.  

OSV opfordrer interessegruppen til løbende at informere om sine aktiviteter via OSV´s nyhedsbreve, 

foreningens hjemmeside og Facebook. 

Kontaktperson for etablering af nye interessegrupper: 
Anders Brandt, næstformand 
Mail: webmaster@os-venner.dk 
Mobil:  29 12 58 15 
Eller: Kontakt på Odense Symfoniorkesters Venner hjemmeside: https://www.os-venner.dk/kontakt/ 
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Interessegruppe: Nyere, klassisk kompositionsmusik 

Venneforeningen har allerede nu et konkret tilbud til dig, om at deltage denne nye interessegruppes 

aktiviteter. Allerede pr. 1. september etableres en interessegruppe for nyere, klassisk kompositionsmusik. 

Det vil sige musik, der er komponeret de seneste ca. 100 år. 

Gruppen tager udgangspunkt i Odense Symfoniorkesters repertoire for kommende 1-2 sæsoner. Vi mødes 

for gensidigt at uddybe kendskabet til komponist og kompositioner. Interessegruppen vil invitere 

medlemmer af Odense Symfoniorkester til at bidrage til gruppens aktiviteter med indlæg om de givne 

kompositioner og komponister.  

Vi tager kontakt til musikbiblioteket i Odense for at aftale støttemuligheder, både hvad angår gruppens 

emner og praktiske forhold, f.eks. CDer, streaming, mødefaciliteter mv. 

Bestyrelsen ser med stor forventning frem til etableringen af foreningens første interessegruppe. Vi håber, 

at temaet ”Nyere, klassisk kompositionsmusik” har din interesse.  

Kontakt Mogens Hørder for at få nærmere information og tilmelde dig gruppen. 

 
Kontaktperson for interessegruppen: 
Mogens Hørder, suppleant i bestyrelsen 
Mail: mhorder@health.sdu.dk 
Mobil: 60 11 30 15 
 
 

SÆSONSTART - Åbningskoncert torsdag den 3. september 

Vi glæder os til, at Odense Symfoniorkester igen kan give publikum de helt store koncertoplevelser. 

Men intet er, som det plejer at være! Der er ikke tvivl, om koncerternes kvalitet, men myndighedernes 

sikkerhedskrav giver OS store praktiske udfordringer. Det kan du læse meget mere om i ”Sådan bliver 

efterårets koncerter hos OS – kære publikummer” - mail udsendt fra OS onsdag den 19. august.  

 

OSV håber, at alle medlemmer er fleksible overfor OS dispositioner med ombytning af koncerttidspunkter 

og evt. ombytning af pladser i forhold til oprindeligt bestilt. Det vigtigste er, at koncerterne afholdes efter 

de gældende Covid-regler og vi passer på hinanden. Støt op om OS og accepter ændringer i en positiv ånd.  

På gensyn og genhør til koncert      
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