Nyhedsbrev: 18. juni 2021
OS 75 ÅR
Efterhånden bliver store dele af samfundet genåbnet. Det er vort håb, at det bliver muligt
for Odense Symfoniorkester at gennemføre det stort anlagte jubilæumsprogram uden for
mange restriktioner og med et talrigt publikum. Vi ser frem til igen at blive begejstret over
OS fremragende musikalske niveau.

MEDLEMSARRANGEMENTER – sæt kryds i kalenderen
Vi udsender senere flere oplysninger om overværelse af prøverne.
Symphonie Fantastique
Efterårssæsonens første tilbud fra Odense Symfoniorkester til Venneforeningens
medlemmer er en gratis orkesterprøve tirsdag den 7. september 2021.
Dirigent er OS´ nye chefdirigent Pierre Bleuse og programmet indeholder bl.a. H. Belioz´
”Symphonie Fantastique”. Vi får mulighed for at overvære prøven fra kl. ca. 12.00.
AIDA
Traditionen tro får OS besøg af Den Jyske Opera. Glæd dig til en enestående chance for at
overvære gratis generalprøve på G. Verdis AIDA torsdag den 14. oktober 2021 kl. 12.00.
La Valse
Efterårets andet prøveforløb er et gensyn med Pierre Bleuse i spidsen for OS med bl.a.
M. Ravels ”La Valse” på programmet. Den gratis prøve finder sted tirsdag den 16. november
2021 fra ca. kl. 12.00.
Vedernikov - in Memoriam
Efterårets sidste prøve er på mindekoncerten for OS´ første æresdirigent Alexander
Vedernikov. Der er musik af Richard Wagner og Prokofjev på programmet. Det gratis
prøveforløb finder sted tirsdag den 30. november 2021 fra ca. kl. 12.00.

UDDELERKORPS
Vil du hjælpe med at nedbringe OS´ portoudgifter? Foreningen har oprettet et
”Uddelerkorps”, der har til opgave at foretage løbende uddeling af OS Sæsonprogram i et
givent område/distrikt efter konkrete publikum bestillinger hos OS.
Vi vil gerne have flere medlemmer til at være med til at løse denne opgave. Specielt i 5000
Odense C har vi behov for nogle aktive uddelere. 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

FLERE kan MERE
Skaf et nyt medlem til Venneforeningen - og modtag en CD fra OS.
Som medlem kan du være med til at hverve nye medlemmer og opnå en medlemsfordel –
en CD indspillet af OS. Læs mere på foreningens hjemmeside:
https://www.os-venner.dk/2021/06/03/nyhedsbrev-medlemstilbud-3-juni-2021/
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OS 75 ÅR – STORE OPLEVELSER MED OS
Vi vil også gerne høre om din bedste oplevelse med OS. Har du en god historie, vil vi gerne
have lov til at videreformidle den til andre af OS´ publikummer.
Skriv til formanden, formand@os-venner.dk
Noter venligst om du ønsker dit navn under indlægget eller du ønsker at optræde anonymt.
På foreningens hjemmeside kan du læse P. Visti Hansens oplevelse af en koncert helt tilbage
i 1994: https://www.os-venner.dk/2021/06/18/os-75-ar-store-oplevelser-med-os/

STØT ”Odense Symfoniorkesters Venner” via dit el- og gasforbrug
Hvem tænker på el- og gasforbrug her på en glohed sommerdag? Vi tænker mere på, at du
som medlem kan blive sponsor i vores forening ved at tilmelde dig produkterne
FynskSupportEl og FynskSupportGas ved EnergiFyn. Se mere på vor hjemmeside:
https://www.os-venner.dk/fynsksupport/
Du kan tilmelde dig på: https://www.energifyn.dk/fynsksupport/
Husk at vælge “Odense Symfoniorkesters Venner”, som den forening, du ønsker at støtte.
Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte foreningens bestyrelsen eller Energi
Fyns kundecenter på tlf. 70 13 19 00.

GENERALFORSAMLING 2021
Bestyrelsen har valgt at udsætte 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
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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