Nyhedsbrev: September 2019
VELKOMMEN TIL KONCERT Tak for din tilmelding til Odense Symfoniorkesters Venner. Vi er glade for den
opbakning, der har været fra foreningens nye medlemmer. Vi er ca. 160
musikinteresserede, der allerede i foreningens første måned har tilmeldt os
foreningen.
Foreningens bestyrelse glæder sig til at være samarbejdspartnere og
ambassadører for OS. Vi vil også bestræbe os på at skabe et fællesskab
mellem foreningens medlemmer gennem aktiviteter og arrangementer.
Bestyrelsen ser positivt på at realisere ønsker og behov fra medlemmerne og
fra OS.
Som medlem af Odense Symfoniorkesters Venner får du allerede i dette
efterår mulighed for at støtte OS og deltage i spændende medlemsaktiviteter.
ÅBNINGSKONCERT

Odense Symfoniorkester viste stor interesse og sympati for foreningen ved at
tilbyde foreningens medlemmer 2 fribilletter til åbningskoncerten SKÆBNE OG
AFKLARING torsdag den 5. september. Det var glædeligt at se en næsten fyldt
koncertsal, der tog godt imod Odense Symfoniorkester dirigeret af Hans Graf
og med Miina-Liisa Värelä som solist.

06.10.19 SØNDAGSMATINÉ Kammerkoncert med fri entré for publikum søndag den 6. oktober 2019, kl.
11.00 i Konservatoriets koncertsal, Odeon.
Læs mere: https://odensesymfoni.dk/koncerter/soendagsmatine-7/
08.10.19 GENERALPRØVE

OS har givet Vennerne mulighed for gratis at overvære generalprøve på
OPERAEN EUGEN ONEGIN, tirsdag den 8. oktober 2019.
Vi mødes i Odense Koncerthus foyer senest kl. 11.45. OS medarbejder giver os
en kort introduktion til generalprøvens forløb. Vi får anvist siddepladser og
forlader kun salen i de indlagte pauser.
Du har også mulighed for at opleve operaen ved de to ordinære forestillinger
onsdag den 9. oktober og torsdag den 10. oktober 2019, kl. 19.30 til
almindelig billetpris/nøglekundepris.
Læs mere: https://odensesymfoni.dk/koncerter/eugen-onegin/

29.10.19 OVERVÆRELSE AF
PRØVE
OS har givet Vennerne tilbud om gratis at overvære et prøveforløb af
koncerten FRANSKE JUVELER, tirsdag den 29. oktober 2019. Filharmonisk Kor
medvirker.
Vi mødes i Odense Koncerthus foyer senest kl. 18.45. OS medarbejder giver os
en kort introduktion til prøvens forløb. Vi får anvist siddepladser og forlader
kun salen i de indlagte pauser.
Du har også mulighed for at overvære koncerten torsdag den 31 oktober, kl.
19.30 til almindelig billetpris/nøglekundepris.
Læs mere: https://odensesymfoni.dk/koncerter/franske-juveler/
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21.11.19 EN AF OS

Vær med til at støtte EN AF OS og få en ganske særlig musikalsk oplevelse!
Odense Symfoniorkester har anmodet venneforeningen om at være
medarrangør af en støttekoncert til fordel for musikernes videreuddannelse.
Vi er taknemmelige for at få tildelt denne ærefulde opgave. Overskuddet går
ubeskåret til det gode formål. Dirigent, solister og øvrige OSs orkestermedlemmer stiller deres professionelle arbejdskraft til rådighed for koncerten.
Odense Symfoniorkesters egen koncertmester indtager dirigentpodiet.
Programmet består af en første halvdel, der indeholder musik af Mozart,
Vivaldi, Hayden og Bartok, alle med skønne solistpræstationer fra OS. Anden
halvdel af koncerten består af en til lejligheden sammensat symfoni. Et alsidigt
og spændende program!
Koncerten finder sted torsdag den 21. november 2019, kl. 19.30. billetpris kr.
195,00/kr. 80,00. Ved billetkøb, check dine muligheder for tillægskøb!
I forbindelse med koncerten vil der være indslag, der understøtter det gode
formål, at give økonomisk støtte til musikernes videreuddannelse.
Læs mere: https://odensesymfoni.dk/koncerter/enafos/

26.11.19 OVERVÆRELSE AF PRØVE

KONTINGENT

OS har givet Vennerne tilbud om gratis at overvære et prøveforløb af
koncerten KLANGMAGI OG DEN LÆNGE VENTEDE, tirsdag den 26. november
2019. Mødetidspunkt fremgår af det udsendte Nyhedsbrev til medlemmer.
OS medarbejder giver os en kort introduktion til prøvens forløb. Vi får anvist
siddepladser og forlader kun salen i de indlagte pauser.
Du har også mulighed for at overvære koncerten torsdag den 28. november,
kl. 19.30 til almindelig billetpris/nøglekundepris.
Læs mere: https://odensesymfoni.dk/koncerter/klangmagi-og-den-laengeventede/
Foreningen er i færd med at etablere bankforbindelse og vi forventer snarest
muligt at opkræve kontingent fastsat af Generalforsamlingen for 2019, kr.
75,00. Medlemsskabet er personligt. Herefter er indbetalt kontingent en
forudsætning for deltagelse i foreningens arrangementer.

HJEMMESIDE

Odense Symfoniorkesters Venners hjemmeside er under oprettelse.

FACEBOOK

Følg Odense Symfoniorkesters Venner på FaceBook:
https://www.facebook.com/OSVenneforening/

----- På gensyn i Odense Symfoniorkesters Venner -----

Venlig hilsen,

Leif Møller Pedersen, formand – Anders Brandt, næstformand –
Tinna Kruse, sekretær – Bo Thorsen, kasserer – Søren Møller
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