Nyhedsbrev: April 2021
TAK TIL VORE MEDLEMMER
Tak til de medlemmer, der fortsat støtter Odense Symfoniorkester igennem medlemskab af
Odense Symfoniorkesters Venner. Vi håber, at vi snart kan mødes ved foreningens aktiviteter.
Bestyrelsen beklager, at foreningen ikke har været i stand til at gennemføre arrangementer i en
lang periode pga. forsamlingsforbud. Vi forventer, at der er lysere tider på vej og ser frem til igen
at overvære koncerter med OS i Koncertsalen.
FORÅRET SÅ SAGTE KOMMER…
OS har desværre været nødsaget til at aflyse de fleste koncerter i foråret 2021. Der er aflysninger
frem til og med den 27. april. Du kan checke den seneste status på OS´ hjemmeside:
https://odensesymfoni.dk/info/opdatering-om-coronavirus/
Orkestrets musikere har i lange perioder været henvist til at spille alene, eller i mindre grupper.
Flere musikere har haft en chance for at optræde foran kamera for at indspille værker til OS´
FaceBook side - men uden publikum! Orkestret er begyndt på de første prøver, siddende med den
anbefalede to meters afstand - både scenen og det meste af gulvet er taget i brug! Men alle er
glade over igen at kunne musicere sammen med kollegerne.
OS ser frem til at mødes med publikum i Koncertsalen – og publikum afventer i spænding, hvornår
det igen er muligt at overvære en klassisk koncert. Både OS og publikum har været tålmodige i
månedsvis, men nu håber vi, at der er en genåbning på vej. Vi krydser fingre for, at OS er i stand til
at restarte sæsonen med koncerten ”P2 prisen” fredag den 30. april eller bliver denne koncert
også flyttet til efter 6. maj?
GENERALFORSAMLING
På baggrund af de indførte forsamlingsrestriktioner var bestyrelsen nødt til at udskyde
generalforsamlingen, der var planlagt til afholdelse i marts. Generalforsamlingen vil først blive
afholdt, når forsamlingsloftet hæves til et niveau, hvor alle medlemmer har mulighed for at
deltage. Så snart forsamlingsloftet hæves, vil bestyrelsen indkalde til generalforsamling.
Indkaldelse vil blive foretaget pr. mail med 1 måneds varsel.
NYT SÆSONPROGRAM FRA OS
Vær blandt de første, der får nyheder og tilbud fra OS. Nyt Sæsonprogram 2021 forventes at
udkomme medio april. Vi har fået lov til at smugkigge og kan afsløre, at der er lagt op til nogle
spændende musikalske oplevelser i sæsonen. Der er virkelig meget at glæde sig til som fan af OS.
Du får sikkert allerede i dag nyheder og sæsonprogram tilsendt direkte fra OS? Hvis det ikke er
tilfældet, kan du få det fysiske sæsonprogram sendt direkte ved at indtaste navne- og
adresseoplysninger på OS´ hjemmeside, https://odensesymfoni.dk/info/saesonprogram/
Ved oplysning af e-mailadresse tilmeldes du også OS´ nyheds- og tilbudsbreve.
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CARL NIELSEN KONKURRENCEN
I marts/april 2022 gennemføres Carl Nielsen Internationale Konkurrence igen med alle tre
konkurrenceinstrumenter parallelt i både Koncerthuset og Syddansk Musikkonservatoriums
lokaler. Konkurrencen skal styrke sin funktion som et sted, hvor man som ung musiker kan hente
vigtig inspiration til sin videre karriere, uanset hvor langt, man når i konkurrencen.
Vore medlemmer er naturlige samarbejdspartnere og ambassadører for OS. Derfor har vi et godt
tilbud til dig. Kunne du tænke dig at indgå i et givende partnerskab, hvor du får mulighed for at
blive inspireret af og opnå venskab med en ung, talentfuld international musiker? Du får en
oplevelse med et islæt af anden kultur mht. sprog og nationalitet og mulighed for at følge og
støtte din egen musiker under konkurrencen.
OS udtaler: ”Hele kulturlivet har været nedlukket i mange måneder. Mange unge musikere plages
af tvivl og usikkerhed om sin egen og branchens fremtid. Carl Nielsen Konkurrencen vil gå foran i at
løfte opgaven med at give de unge musikere og musiklivet troen tilbage på sig selv. Det skal ske
ved en omprioritering af konkurrencens aktiviteter. Der bliver i højere grad givet plads til et
mentorprogram med sammenspilsaktiviteter, coaching og foredrag mv. OS vil balancere
konkurrenceelementet med et væsentligt socialt element og give alle deltagere en gave med hjem i
form af et nyt, stort netværk og samtidig inspiration fra branchens allerbedste.”
OS har besluttet at genoptage ordningen med værtsfamilier, hvor deltagerne kan bo og lære
danske familier og skikke at kende under deres ophold i Odense. Ved at åbne dit hjem får du en
enestående mulighed for at vise et socialt engagement og opnå venskab med en ung musiker. Ved
tidligere konkurrencer er der dannet mange, blivende venskaber mellem konkurrencedeltagere og
odenseanske familier, så det er en givende oplevelse for begge parter.
OS har behov for skabe kontakt til et stort antal familier, som i de knap to uger, konkurrencen
varer (31. marts - 10. april 2022), vil åbne deres hjem for en ung, talentfuld musiker.
72 konkurrencedeltagere ser med glæde frem til, at du byder dem velkommen i denne periode.
Bestyrelsen håber, at du er positivt indstillet overfor at være værtsfamilie i denne periode i 2022.
Send dine kontaktdata, og tilkendegiv ”dit tilsagn/ din interesse/evt. opklarende spørgsmål” til
formanden formand@os-venner.dk eller benyt kontaktformularen på foreningens hjemmeside
https://www.os-venner.dk/kontakt/
Du vil modtage nærmere information fra OS og venneforeningen.
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STØTTE TIL ODENSES SYMFONIORKESTER
Odense Symfoniorkester kan i 2021 fejre 75 år jubilæum. Det vil venneforeningen gerne være med
til at markere. Bestyrelsen har derfor besluttet, at give en gave, et beløb på kr. 25.000 som
økonomisk støtte til udstilling om OS´ helt særlige historie.
Odense Centralbibliotek, Borgernes hus lægger lokaler til arrangementet i efteråret. Det bliver en
glimrende mulighed for at skabe mere synlighed og bredere kendskab til OS i forhold til nye
publikum målgrupper. Udstillingens effekter flyttes senere til Koncerthuset og vil lejlighedsvis blive
udstillet i foyeren.
Følg dagspressen og nyhedsbreve fra OS og venneforeningen for mere information om den
kommende udstilling.
UDDELERKORPS
I løbet af sæsonen (excl. årsudsendelse i april) er der et antal nye publikummer, der gerne vil have
tilsendt OS´ Sæsonprogram. Forsendelsen foregår pt. med PostDanmark til gældende posttakster.
Vi vil gerne have oprettet et ”Uddelerkorps” blandt foreningens medlemmer til at løfte denne
opgave uden omkostning for OS. Kan du tænke dig, at få udleveret et antal Sæsonprogrammer til
løbende uddeling i et given område/distrikt efter konkrete publikum bestillinger hos OS?
Tilkendegiv din interesse for opgaven, samt oplys kontaktdata, hvilket område/distrikt, du har
mulighed for at dække med løbende fordeling af Sæsonprogrammet: Skriv til formanden
formand@os-venner.dk eller benyt kontaktformularen på foreningens hjemmeside
https://www.os-venner.dk/kontakt/
Du vil modtage mere information om opgavens udførelse fra OS og venneforeningen.
FACEBOOK med minikoncerter fra OS
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at du kan få nogle gode musikalske oplevelser med musikere fra
Odense Symfoniorkester. Desværre ikke live, men virtuelt med små videoer på FaceBook:
Odense Symfoniorkester:

https://www.facebook.com/odensesymfoni

Odense Symfoniorkesters Venner: https://www.facebook.com/OSVenneforening

På gensyn og genhør med Odense Symfoniorkester
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