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OS 75 ÅR  
Årets 2 sidste måneder indeholder flere fejringer af Odense Symfoniorkesters 75 år. Deltag i 
festlighederne og mød op til de talrige koncerter i november og december. Der er tilbud i 
flere genrer. Vælg blandt de mange muligheder: https://odensesymfoni.dk/koncerter/ 
Vi håber på en fyldt Carl Nielsen Sal eller Pro Musica Sal – det fortjener både publikum og 
Odense Symfoniorkester. 
 

MERE JUBILÆUMSFEJRING 
Odense Symfoniorkester har i anledning af jubilæet modtaget mange digitale lykønskninger 
fra partnere i det fynske kulturliv samt fra Odense Kommune. Se mere på Facebook: 
https://www.facebook.com/odensesymfoni 
 

MEDLEMSARRANGEMENTER – sæt kryds i kalenderen 
”La Valse” 
Tirsdag den 16. november 2021: Et gensyn med Pierre Bleuse i spidsen for OS.  
Vi udvider programmet ved denne orkesterprøve. Varighed i alt kl. 10.15 – ca. kl. 13.00. 
Vi mødes i Odense Koncerthus foyer senest kl. 10.15. Medarbejder fra OS byder velkommen 
og giver os en rundvisning i Koncerthuset. OS byder herefter medlemmerne på kaffe/the i 
kantinen. Herefter får vi en kort introduktion til orkesterprøven, får anvist siddepladser og 
forlader kun salen i de indlagte pauser.  
 
Bemærk, at koncerten torsdag den 18. november kl. 19.30 er en del af ”Jubilæumspakken”. 
Der er kun ganske få ledige pladser tilbage. Billetpris/nøglekundepris fremgår af OS´ 
hjemmeside. Læs mere om koncerten ”La Valse” og køb billetter:  
https://odensesymfoni.dk/koncerter/la-valse/ 
Koncertintroduktion i Carl Nielsen Salen kl. 18.30 
 
”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.  
Vi mødes i Odense Koncerthus foyer senest kl. 11.30. Medarbejder fra OS byder velkommen 
og giver os en kort introduktion til orkesterprøven. Vi får anvist siddepladser og forlader kun 
salen i de indlagte pauser.  
 
Bemærk, at koncerten torsdag den 2. december kl. 19.30 er en del af ”Jubilæumspakken”. 
Dirigent Christian Reif. Der er kun få ledige pladser tilbage. Billetpris/nøglekundepris 
fremgår af OS´ hjemmeside. Læs mere om koncerten ”Vedernokov – in Memoriam” og køb 
billetter:  
https://odensesymfoni.dk/koncerter/vedernikov-in-memoriam/ 
Koncertintroduktion i Carl Nielsen Salen kl. 18.30 
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NYTÅRSKUR  
         NYTÅRSKONCERT  
   
Dirigent: Anna Skryleva 
Solister: Frederikke Kampmann og Stig Rossen 
Odense Symfoniorkester 
 
 

NYT ÅR – NY SÆSON 
Lad os begynde det nye år med et festligt, musikalsk samvær. Odense Symfoniorkester 
skyder det nye år i gang med en sprudlende nytårskoncert 5. januar. Hvis du har købt 
POPULÆRPAKKEN er du med til nytårskoncert denne aften. Løssalget er åbent, her kan du 
som nøglekunde sikre dig adgang til nytårskoncerten onsdag den 5. januar kl. 19.30. Vil du 
have en plads til festlighederne, så skynd dig at købe billet allerede nu. 
 
Frederikke Kampmann, Stig Rossen samt Anna Skryleva i spidsen for Odense 
Symfoniorkester er alle klar til at give publikum både valsetakter og musicalhits ved 
nytårskoncerten.  
 
Venneforeningen fejrer det nye år med nytårskur for vore medlemmer kl. 17.30 i 
Koncerthuset. Vi byder på bobler og tapas som optakt til koncerten.  
Prisen for nytårskuren er kr. 80,00 pr. medlem. Beløbet bedes indbetalt på foreningens 
bankkonto reg. nr. 2355 kontonr. 4399 682 938, senest den 15. december 2021, angiv 
venligst dit navn og medlemsnr. 
Vi mødes ved personaleindgangen ved bagsiden af Koncerthuset senest kl. 17.30. 
Læs mere om koncerten: https://odensesymfoni.dk/koncerter/nytaarskoncerter2022/ 
 

OS sæsonprogram for 2022 
Har du ikke modtaget OS´ nye sæsonprogram for kalenderåret 2022?  
Du kan fortsat få leveret et eksemplar lige til døren. Registrer dig på OS´ hjemmeside: 
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 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/nytaarskoncerter2022/
https://odensesymfoni.dk/info/saesonprogram/
https://facebook.com/OSVenneforening
https://www.os-venner.dk/

