Nyhedsbrev: 6. oktober 2021
OS 75 ÅR
Vær med til at fejre Odense Symfoniorkesters 75 år resten af efteråret. Vi ser frem til flere
fremragende musikalske oplevelser i selskab med OS og håber på en fyldt Carl Nielsen Sal
eller Pro Musica Sal.

JUBILÆUMSKONCERT
”- Den 23. oktober 1946, stedet Fyns Forsamlingshus i Kongensgade, og på scenen sidder
Odense Byorkester klar til at give sin første koncert som kommunalt støttet orkester….
- 75 år er gået, og orkestret er igen klar til fest. Chefdirigent Pierre Bleuse indleder koncerten
med Webers ouverture til Oberon, og efter pausen står Tjajkovskijs dramatiske fjerde
symfoni på programmet, præcis som i 1946. Operaarierne er dog skiftet ud med Mahlers
smukke sangcyklus til tekster af Friedrich Rückert, fremført af den svenske verdensstjerne
Anna Larsson.”
Der er kun få ledige billetter til koncerten torsdag den 4. november kl. 19.30. Gå ikke glip af
denne ekstraordinære begivenhed, læs mere om koncerten og køb billetter:
https://odensesymfoni.dk/koncerter/jubilaeumskoncert/

MERE JUBILÆUMSFEJRING
Odense Symfoniorkesters onlinefejring af jubilæet er blevet til udelukkende ved støtte fra
vennerne. Begynd derfor at holde øje med f.eks. Facebook allerede her i oktober,
https://www.facebook.com/odensesymfoni
Derudover bliver det også muligt i november måned at købe lidt jubilæums-merchandise fra
OS – tidligere har både net og t-shirts været meget populære… Venneforeningen har gjort
dette initiativ muligt.

MEDLEMSARRANGEMENTER – sæt kryds i kalenderen
”AIDA”
Efterårssæsonens andet tilbud fra Odense Symfoniorkester til Venneforeningens
medlemmer er generalprøve på G. Verdis AIDA med Den Jyske Opera, torsdag den 14.
oktober 2021 ca. kl. 12.00. Dirigent Jakob Hultberg – instruktør Roland Schwab.
Vi mødes i Odense Koncerthus foyer senest kl. 11.30. Medarbejder fra OS byder velkommen
og giver os en kort introduktion til generalprøvens forløb. Medlemmerne får anvist
siddepladser og forlader kun salen i de indlagte pauser.
Du kan opleve hele operaen fredag den 15. oktober kl. 19.30 (PREMIERE) eller lørdag den
16. oktober kl. 16.00. Operaen opføres i Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus.
Billetpris/nøglekundepris fremgår af OS´ hjemmeside. Der er kun få ledige pladser. Læs
mere om forestillingen AIDA og køb billetter: https://odensesymfoni.dk/koncerter/aida/
Læs også Den Jyske Operas hjemmeside: https://jyske-opera.dk/kalender/aida
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Vi udsender senere flere oplysninger om overværelse af følgende prøver i november:
”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.
Bemærk, at koncerten torsdag den 18. november er en del af ”Jubilæumspakken”.
”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. Dirigent Christian Reif.
Bemærk, at koncerten torsdag den 2. december er en del af ”Jubilæumspakken”.

EFTERLYSNING AF SUPPORT TIL HJEMMESIDE
Har du interesse for, kendskab til eller erfaring med hjemmesider og WordPress vil vi gerne
have support til drift og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside. Skriv venligst til
Jeanette Saaby, sekretaer@os-venner.dk eller kontakt foreningen via, https://www.osvenner.dk/kontakt/

OS sæsonprogram for 2022
I oktober udkommer OS´ nye sæsonprogram for kalenderåret 2022.
OS sender gerne et fysisk program, hvis du ikke allerede modtager det som nøglekunde.
Registrer dig på OS´ hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig email Nyhedsbrev.
https://odensesymfoni.dk/info/saesonprogram/
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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