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TAK TIL VORE TÅLMODIGE MEDLEMMER  
Efter flere måneders pause uden medlemsaktiviteter, ser foreningens bestyrelse lidt lysere 
på situationen. Vi håber, at der i den nærmeste fremtid bliver adgang til at afholde 
arrangementer for vore medlemmer i samarbejde med Odense Symfoniorkester. 
 
Nu foreligger der en mere langsigtet plan for genåbning. Den indebærer, at det 
forhåbentligt igen bliver muligt at åbne for kulturlivet. Det indgår i ”Rammeaftale om plan 
for genåbning af Danmark”, at spillesteder, teatre, og biografer som udgangspunkt åbner 
med coronapas den 6. maj. De endelige retningslinjer er endnu ikke udmeldt. Så intet er 
sikkert endnu! 
 
GENÅBNING AF KONCERTHUSET 
Vi forventer at kunne mødes i Carl Nielsen Salen til ”Bartoks koncert for orkester” den 6. 
maj. Det er første koncert efter en længe ventet genåbning og der er fortsat ledige billetter. 
Læs mere om programmet og køb dine billetter her: 
https://odensesymfoni.dk/koncerter/bartoks-koncert-for-orkester/ 
 
Men inden vi får en chance for at være fysisk til stede i Koncerthuset, bør du fredag den 30. 
april stille ind på DR P2 kl. 19.30. Odense Symfoniorkester er vært for årets prisbegivenhed, 
”P2 PRISEN”. Koncerten skulle have været afholdt 26. februar, men blev aflyst pga. Covid-19. 
Læs mere om koncerten: https://odensesymfoni.dk/koncerter/p2-prisen-2021-2/ 
 
JUBILÆUMSSÆSON – SE PROGRAMMET ”OS 75” 
Odense Symfoniorkester er klar til en helt særlig sæson. Gå på opdagelse i sæsonprogram 
”OS 75”, der nu er omdelt til alle abonnenter. ”OS 75” er et spændende og mangfoldigt 
program, der lægger op til en fantastisk, farverig og festlig fejring af jubilæumssæsonen. 
 
Fik du læst Lene Krygers artikel i Fyns Stiftstidende ”75-års-jubilæum udløser gaver til 
musikere og publikum”? https://fyens.dk/artikel/75-%C3%A5rs-jubil%C3%A6um-
udl%C3%B8ser-gaver-til-musikere-og-publikum 
 
OS giver virkelig gaver til publikum. Pakkesalget åbner helt eksklusivt i dag, onsdag den 28. 
april.  De eftertragtede pakker er inddelt i følgende kategorier: Jubilæumspakken, 
Populærpakken, Familiepakken og Kammerpakken. Sæsonprogrammet indeholder også 
andre spændende musikalske oplevelser, Sigurd og H.C. Andersen, Odense International 
Orgelkoncert, Aida med Den Jyske Opera, Pyrus – alletiders jul og Hallelujah - nu kimer det! 
Nøgle- og løssalget åbner tirsdag den 4. maj. 
 
Men der er åbent for køb af billetter til alle koncerter i maj og juni 2021 samt til Mozarts 
Requiem i januar 2022.  Vi glæder os til at se dig i Koncertsalen og sammen fejre OS´ 75-års 
jubilæum. 
 
 



Nyhedsbrev: 28. april 2021                                         

 
2 

 
 
UDSTILLING OM OS´ HISTORIE 
I forbindelse med fejring af Odense Symfoniorkesters 75 år jubilæum etableres en udstilling 
om OS´ helt særlige historie i Borgernes Hus. Udstillingens effekter flyttes senere til 
Koncerthuset og vil lejlighedsvis blive udstillet i foyeren.  
 
OS opretter en redaktionsgruppe med deltagere fra OS´ administration, musikere samt et 
medlem af venneforeningens bestyrelse. Vi vil gerne have et medlem af foreningen til at 
deltage i dette arbejde. Vil du være med til at løfte denne opgave og skabe mere synlighed 
og bredere kendskab til OS? Skriv til formanden formand@os-venner.dk  
 

DIN BEDSTE OPLEVELSE SAMMEN MED OS i ”75 år” 
Mange af foreningens medlemmer har fulgt Odense Symfoniorkester igennem adskillige år. 
Hvad er dine bedste oplevelser med Odense Symfoniorkester? Har du en god historie, vil vi 
gerne have lov til at videreformidle den til andre af OS´ publikummer. Vi sender din 
fortælling ud via de sociale medier, foreningens hjemmeside, Facebook mv. 
Skriv til formanden formand@os-venner.dk eller benyt kontaktformularen på foreningens 
hjemmeside https://os-venner.dk/kontakt/ 
Skriv lige om du ønsker dit navn under indlægget eller du ønsker at optræde anonymt. 
 
”ODENSE SYMFONIORKESTER VIL ET STÆRKT KORMILJØ I ODENSE” 
Odense Symfoniorkester går aktivt ind i initiativer til at etablere et sangkraftcenter i 
Odense. Et sangkraftcenter styrker det lokale kormiljø på alle niveauer og medvirker til 
oprettelsen af nye kor og sangfællesskaber: Læs mere her:  https://sangenshus.dk/om-
sangens-hus/ 
 
Samtidig har Odense Symfoniorkester besluttet at ophøre med den økonomiske støtte til 
Filharmonisk Kor som derfor nedlægges som en OS aktivitet fra 1 maj 2021. Læs mere 
herom i musikchefen Finn Schumackers læserbrev i Fyns Stiftstidende den 15. april: 
https://fyens.dk/artikel/odense-symfoniorkester-vil-et-st%C3%A6rkt-kormilj%C3%B8-i-
odense 
 
Du kan også lytte til Tore Leifers samtale med Finn Schumacker fra OS og Lisbeth Kudahl fra 
Filharmonisk Kor på DR1 – ”Kulturen på P1”. Følg linket og indstil på tidsrummet 1:31:30 - 
1:42:40:  https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-pa-p1-2021-04-21 
 
UDDELERKORPS 
Foreningen har oprettet et ”Uddelerkorps”, der har til opgave at foretage løbende uddeling 
af Sæsonprogrammet i et given område/distrikt efter konkrete publikum bestillinger hos OS. 
Vi vil gerne have flere medlemmer til at tilkendegive deres interesse for at løse denne 
opgave. Specielt i 5000 Odense C har vi behov for nogle aktive uddelere. 
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Oplys venligst dine kontaktdata samt hvilket område/distrikt, du har mulighed for at dække 
med løbende omdeling af Sæsonprogrammet: Skriv til formanden formand@os-venner.dk 
eller benyt kontaktformularen på foreningens hjemmeside https://os-venner.dk/kontakt/ 
 

GENERALFORSAMLING 2021 
Bestyrelsen har været nødt til at udskyde generalforsamlingen, der jfr. foreningens 
vedtægter skulle være afholdt i marts. Generalforsamlingen vil først blive afholdt, når 
forsamlingsloftet hæves til et niveau, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage. Vi 
stiler imod en fysisk generalforsamling i august. Indkaldelse vil blive foretaget pr. mail med 1 
måneds varsel. 

 
Venlig hilsen og på gensyn til koncert, 

 
Bestyrelsen, 
Odense Symfoniorkesters Venner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Få del i gode musikalske oplevelser med musikere fra Odense Symfoniorkester.  
Odense Symfoniorkester:                    https://facebook.com/odensesymfoni 
Odense Symfoniorkesters Venner:    https://facebook.com/OSVenneforening 
 

 
”DIG, MIG OG OS” fejrer Odense 
Symfoniorkester 75-års jubilæum 
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