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SOMMER HOS OS – ENDELIG KAN VI SPILLE FOR JER IGEN! 

Siden begyndelsen af marts har Odense Symfoniorkesters aktiviteter i Koncerthuset været 

lukket i lighed med store dele af det øvrige samfund. Venneforeningen og det trofaste 

publikum har dog været i stand til at følge OS´ musikalske aktiviteter med kammermusik på 

internettet. Men vi har savnet LIVE koncerterne. 

Nu er der igen mulighed for at overvære koncert i Carl Nielsen Salen, et musikalsk genhør 

med det altid oplagte OS.  

SOMMER HOS OS – en helt særlig koncert med musik fra den kommende sæsons program. 

Nogle af orkestrets nye medlemmer deltager som solister: 

• Dirigent: Eugen Tichindeleanu 

• Solister:  

• Veronika Mojzesova, violin  

• Mads Haugsted, violin  

• Lona Mohr Villadsen Beccau, sopran 

Musik af bl.a. Beethoven, Vivaldi, Mozart og Carl Nielsen. 

Koncerten er omfattet af Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så de praktiske 

omstændigheder er anderledes restriktive end sædvanligt.  

Lad OS mærke, at det trofaste publikum har savnet musikerne og deres musikalske formåen. 

Vi opfordrer til, at l giver orkestret en god start her før sommerferien samt støtter OS ved at 

deltage i denne helt specielle ”genåbningskoncert”, 27. juni 2020 kl. 15.00.  

Giv dig selv en enestående musikoplevelse. Bemærk, at koncerten ikke er beskrevet i OS´ 

sæsonprogram. Men du kan læse mere om koncerten samt købe billetter på OS´ 

hjemmeside. Billetpris udgør kun kr. 145,00 og for nøglekunder kr. 95,00. 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/sommerhosos/ 

Generalforsamling 

Bestyrelsen besluttede på sit første møde i 4 måneder, torsdag den 18. juni at udskyde 

generalforsamling til marts 2021.  

Årskontingent for 2021 fastsættes til kr. 150.00 pr. medlem. 

Tinna Kruse har valgt at træde ud af bestyrelsen pga. manglende tid. En suppleant indtræder 

i bestyrelsen. Den øvrige del af bestyrelsen mfl. fortsætter indtil generalforsamlingen i marts 

2021. 

Bestyrelsen besluttede endvidere, at ca. halvdelen af foreningens ubenyttede midler fra 

2019-20 anvendes til støtte for Odense Symfoniorkester. 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/sommerhosos/
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Medlemsarrangementer  

Bestyrelsen genoptog samarbejdet med OS så sent som i sidste uge. Vi glæder os i fællesskab 

til at skabe spændende aktiviteter i efteråret. Der er mange arrangementer i støbeskeen, 

men vi mangler fortsat at få nogle endelige datoer på plads. Der vil blive orienteret om 

datoer og tidspunkter i de næste Nyhedsbreve. 

EN FAUNS EFTERMIDDAG OG FAURÉS REQUIM - Overværelse af orkesterprøve 

OS har givet Vennerne tilbud om gratis at overvære en åben prøve tirsdag den 15. 

september eller onsdag den 16. september 2020. 

 

Der er også mulighed for at overvære koncerten torsdag den 17. september, kl. 19.30 til 

almindelig billetpris/nøglekundepris. Koncertintroduktion kl. 18.30. Læs mere og køb 

billetter til koncerten: https://odensesymfoni.dk/koncerter/en-fauns-eftermiddag-og-faures-

requiem/ 

RIGOLETTO – Overværelse af orkesterprøve med sangere 

Tilbud om gratis at overvære en åben prøve med OS og sangere fra Den Jyske Opera. Prøve 

mandag den 26. oktober 2020. 

 

Der er også mulighed for at overvære Verdis opera, onsdag den 4. november, kl. 19.30 til 

almindelig billetpris. Operaintroduktion kl. 19.00. Læs mere og køb billetter til operaen: 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/rigoletto/ 

 

BEETHOVEN 250 ÅR – Overværelse af orkesterprøve 

Tilbud om gratis at overvære en åben prøve mandag den 30. november 2020. 

 

Koncerten var oprindeligt planlagt til afholdelse den 16. april, men afholdes nu torsdag den 

3. december kl. 19.30. Programmet er Beethovens symfoni nr. 3. og symfoni nr. 5. Koncerten 

er udsolgt, men check lige hjemmesiden for evt. ledige pladser. Koncertintroduktion kl. 

18.30. Læs mere på hjemmesiden: https://odensesymfoni.dk/koncerter/beethoven-250-aar/ 

 

MEDLEMSARRANGEMENT – med ”udlån” af musik fra kammerkoncerter 

Musikprøver fra Pro Musica-koncerter enten ”STATIV, STAKIT, KVARTET” eller ”RAVEL 

SPEJLET I DE GAMLE MESTRE”. Arrangementet afholdes enten primo oktober eller medio 

november 2020. 

 

NYTÅRSKUR – NYTÅRSKONCERT 

Odense Symfoniorkesters Venner gentager vor succes med afholdelse af Nytårskur i 

forbindelse med en Nytårskoncert i januar 2021. Nytårskuren afholdes fredag den 15. januar 

2021 i Odense Symfoniorkesters kantine før selve koncerten. Arrangementet med både 

Nytårskur og Nytårskoncert vil blive sat til salg senere. 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/en-fauns-eftermiddag-og-faures-requiem/
https://odensesymfoni.dk/koncerter/en-fauns-eftermiddag-og-faures-requiem/
https://odensesymfoni.dk/koncerter/rigoletto/
https://odensesymfoni.dk/koncerter/beethoven-250-aar/
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NYE IDEER OG INITIATIVER fra Venneforeningen  
• Der arbejdes med et oplæg til en interessegruppe for nyere musik  

• Musikerfordrag/interview og musikalsk indslag med orkestermedlem 

• Musikerportræt på foreningens hjemmeside 

Mere herom i de næste Nyhedsbreve. 

KONTINGENT 2020  
Vi beklager, at Odense Symfoniorkesters Venner ikke har været i stand til at levere 

arrangementer til vore medlemmer her i foråret pga. af Coronakrisen. Kære medlem, tak for 

at du har støttet Venneforeningen ved at betale kontingent rettidigt.  

Vi er nu godt i gang med efterårets program og vi glæder os til at se dig igen til koncerter mv. 

Evt. restanter og nye medlemmer af foreningen opfordres til at indbetale årskontingent kr. 
150,00 til foreningen. Deltagelse i vore arrangementer forudsætter, at medlemskontingentet 
er betalt.  

 

OS´ Sæsonprogram 2020 - 2021, hjemmeside og Facebook 

Odense Symfoniorkester har udsendt et meget interessant og varieret program til 

nøglekunder. Har du ikke fået programmet kan det bestilles på OS´s hjemmeside. 

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: https://www.facebook.com/odensesymfoni/ 

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: 

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

 

I ønskes en god sommer - pas godt på jer selv til vi igen ses til koncert. 

Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen 

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

