Nyhedsbrev: 30. august 2021
OS 75 ÅR
Så er venneforeningen klar til at komme i gang med efterårets program. De fleste covid-19
restriktioner er nu er ophævet. Vi forventer, at det fremover er muligt for Odense
Symfoniorkester at gennemføre det stort anlagte jubilæumsprogram med en fyldt Carl
Nielsen Sal eller Pro Musica Sal. Vi glæder os til nye musikalske oplevelser i selskab med OS.

EN HILSEN FRA OS: ”Kære medlemmer af Odense Symfoniorkesters Venner”
Vi er sammen med en lang række orkestre og ensembler i Danmark i gang med et stort
projekt om en digital koncertsal. For at lave det bedste resultat skal vi bruge nogle af vores
skarpeste publikummer til at hjælpe med en undersøgelse.
Ved at deltage i undersøgelsen får I som de første adgang til den digitale koncertsal på
nettet med koncerter og musik fra flere af de danske orkestre. I får adgang i to-tre uger og
bliver herefter bedt om at deltage i et fokusgruppe-interview omkring siden, så vi kan
forbedre den bedst muligt.
Den digitale koncertsal kan nydes hjemme i stuen, og deltagelsen i fokusgruppen kan enten
ske fysisk i København eller Aarhus eller digitalt.
Vi skal bruge 3-4 personer til at hjælpe os, og det eneste krav for deltagelse er, at du tager
en lynhurtig test på følgende hjemmeside, hvor du besvarer spørgsmål omkring dit
kulturforbrug: https://mhminsight.com/da/culture-segments/survey.
I testen bliver du kategoriseret i et ”segment”, og hvis du bliver placeret i et af tre følgende
segmenter ”Essens”, ”Bekræftelse” eller ”Tilkendegivelse”, hører vi meget gerne fra dig.
Send en mail til jmakr@odense.dk, med kontaktoplysninger og det segment, du bliver
placeret i, og så hører du snart fra os.
Vi kvitterer selvfølgelig med et par fribilletter for din hjælp.
Med venlig hilsen
Jacob Kristensen
Kommunikationsmedarbejder
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GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 6. SEPTEMBER 2021
Indkaldelse til generalforsamling blev udsendt pr. mail den 1. august. Kom venligst til
generalforsamlingen i god tid. Vi beder medlemmerne om til eget brug at medbringe kopi af
det materiale, der blev udsendt med indkaldelsen.
Lidt praktisk info:
• Der er indgang for medlemmerne ved personaleindgangen på bagsiden af
Koncerthuset mellem 18.30 og 19.00. Der er 1 etage op til kantinen – elevator mulig.
Ved senere ankomst, venligst anvend dørtelefonen.
• Medbring et gyldigt coronapas – det skal forevises på forlangende. Areal- og
afstandskrav er ophævet hos OS. Men vis fortsat hensyn overfor hinanden.
• Læs myndighedernes senest opdaterede ”Råd og regler”:
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler

MEDLEMSARRANGEMENTER – sæt kryds i kalenderen
”Pierre Bleuse og Symphonie Fantastique”
Efterårssæsonens første tilbud fra Odense Symfoniorkester til Venneforeningens
medlemmer er en orkesterprøve tirsdag den 7. september 2021. Dirigent er OS´ nye
chefdirigent Pierre Bleuse og programmet indeholder bl.a. H. Belioz´ ”Symphonie
Fantastique”.
Vi mødes i Odense Koncerthus foyer senest kl. 11.30 (bemærk nyt tidspunkt). Medarbejder
fra OS byder velkommen og giver os en kort introduktion til prøvens forløb. Vi ved ikke på
forhånd hvilket orkesterværk, der er med i prøveforløbet. Medlemmerne får anvist
siddepladser og forlader kun salen i de indlagte pauser.
Du kan opleve hele koncerten torsdag den 9. september 2021, kl. 19.30 til almindelig
billetpris/nøglekundepris. Bemærk, at koncerten er en del af ”Jubilæumspakken”.
Læs mere om det samlede program og køb billetter til koncerten:
https://odensesymfoni.dk/koncerter/pierre-bleuse-og-symphonie-fantastique/ Læs også Pierre Bleuse´ programerklæring ved sin tiltræden som chefdirigent,
https://odensesymfoni.dk/orkesteret/chefdirigent/
Vi udsender senere flere oplysninger om overværelse af følgende prøver:
”AIDA”
Generalprøve på G. Verdis AIDA med Den Jyske Opera, torsdag den 14. oktober 2021 ca. kl.
12.00.
”La Valse”
Tirsdag den 16. november 2021: Et gensyn med Pierre Bleuse i spidsen for OS.
Vi udvider programmet med en rundvisning i Koncerthuset samt kaffe/the før prøven.
Varighed i alt, ca. kl. 10.15 - kl. 13.00.
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”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. Prøveforløb
finder sted tirsdag den 30. november 2021 fra ca. kl. 12.00.

UDDELERKORPS
I oktober udkommer OS´ nye sæsonprogram for kalenderåret 2022.
Vi efterlyser flere medlemmer, der vil være en del af foreningens Uddelerkorps. Opgaven er
at foretage løbende uddeling af OS Sæsonprogram i et givent område/distrikt efter konkrete
publikum bestillinger hos OS.
Oplys venligst dine kontaktdata samt hvilket område/distrikt, du har mulighed for at dække.
Skriv til formanden formand@os-venner.dk

HJEMMESIDE
Har du kendskab til eller erfaring med hjemmesider og WordPress vil vi gerne have support
til drift og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside. Skriv venligst til
webmaster/foreningen via, https://www.os-venner.dk/kontakt/

FLERE kan MERE
Jo større foreningen er, jo mere kan vi udrette – både for OS og for medlemmerne. Det er
der i høj grad brug for her i genåbningsfasen. Så vi vil gerne være flere medlemmer.
Skaf et nyt medlem til Venneforeningen - og modtag en CD fra OS.
Læs mere på foreningens hjemmeside:
https://www.os-venner.dk/2021/06/03/nyhedsbrev-medlemstilbud-3-juni-2021/

OS 75 ÅR – STORE OPLEVELSER MED OS
Vi vil fortsat gerne høre om din bedste oplevelse med OS. Har du en god historie, vil vi
videreformidle den til andre af OS´ publikummer. Noter om du ønsker dit navn under
indlægget eller ønsker at optræde anonymt. Skriv til formanden, formand@os-venner.dk

Venlig hilsen og på gensyn til koncert – Bestyrelsen, Odense Symfoniorkesters Venner

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

Følg Odense Symfoniorkesters Venner:

OSV på Facebook

OSVs hjemmeside
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