Nyhedsbrev: 25. januar 2022
VELKOMMEN TIL NY KONCERTSÆSON 2022
Året startede desværre med en forlænget nedlukning af kulturlivet. Det ramte også Odense
Symfoniorkesters nytårskoncerter i januar. For andet år i træk har OS været nødsaget til at
aflyse alle nytårskoncerter. Venneforeningen var derfor igen nødt til at aflyse nytårskuren
den 5. januar 2022.
Men nu er der lys forude. OS har genoptaget koncerterne, dog med en udsættelse af
”Mozarts Requiem” til maj. ”Faber fejrer Mozart” er med kort varsel sat på programmet den
27. januar, ovenikøbet til en fordelagtig pris. Læs mere og køb billet:
https://odensesymfoni.dk/koncerter/faber-fejrer-mozart/
Koncerterne er fortsat ramt af restriktioner med antal publikummer. OS har en stor opgave
med at navigere i et krydsfelt af skiftende regler for forsamlingers størrelse og sikre, at
publikum får de ønskede pladser i koncertsalen.

TEMAAFTENER
Odense Symfoniorkesters Venner starter året med at invitere til en række Teamaftener.
Stor tak til OS musikere for at arrangere og stille sig til rådighed ved disse arrangementer for
venneforeningens medlemmer.
Mød Programudvalget
Tirsdag den 22. februar 2022: Mød medlemmer fra ”Klassisk Programudvalg”, Per Morten
Bye, trompet – Thomas Georgi, pauke og fra ”Populær Programudvalg” Robert Holmsted,
basun.
Moderator: Mikael Krarup fra OSVenneforening.
Nyere musik
Tirsdag den 26. april 2022: Medvirkende, chefdirigent Pierre Bleuse. Oplæg til koncerten
”Guide og Enigma” torsdag den 28. april 2022: https://odensesymfoni.dk/koncerter/guideog-enigma/
Moderator: Mogens Hørder fra OSVenneforening.
”Nielsensange”
Tirsdag den 7. juni 2022: Moderation og sang Knud Erik Jørgensen og pianist Anne Marie
Jørgensen. Temaet relaterer sig til koncerten ”Fynsk forår” torsdag den 9. juni 2022:
https://odensesymfoni.dk/koncerter/fynsk-foraar/
Barok i dag
Mandag den 26.september 2022, temaften: Medvirkende, dirigent Alessandro De Marchi.
Teamet er et oplæg til koncerten ”Knitre-Klassik” torsdag den 29. september 2022:
https://odensesymfoni.dk/koncerter/knitre-klassik/
Moderator: Mikael Krarup fra OSVenneforening.
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Nyere musik
Tirsdag den 29. november 2022: Medvirkende, chefdirigent Pierre Bleuse. Optakt til
koncerten ”Mahler og Jarrell” torsdag den 1. december 2022:
https://odensesymfoni.dk/koncerter/mahler-og-jarrell/
Moderator Mogens Hørder fra OSVenneforening.
Temaftener afholdes i OS´ kantine kl. 19.00. Mødetid kl. 18.45, personaleindgangen ved
bagsiden af Koncerthuset. Der er ingen tilmelding. Gratis entré for foreningens medlemmer.
OS og OSVenneforening er vært for kaffe/te/kage. Vi forventer gyldigt coronapas samt brug
af mundbind indtil I har taget plads i kantinen. OSV udsender mere uddybende information
om det aktuelle tema ca. en uge før afholdelse af de enkelte temaaftener.

KONCERTPRØVER
Overværelse af koncertprøver er gratis for medlemmer og kræver ikke tilmelding.
”Brahms og Bleuse”
Mandag den 28. februar 2022: Et gensyn med chefdirigent Pierre Bleuse i spidsen for OS.
Der er prøveforløb med enten Mozarts, Symfoni nr. 36, ”Linz” eller Brahms, Symfoni nr. 3.
Koncerten torsdag den 3 marts kl. 19.30 er en del af pakken ”Mind the Music II”. Der er
fortsat ledige pladser. Billetpris/nøglekundepris fremgår af OS´ hjemmeside. Læs mere om
koncerten ”Brahms og Bleuse” og køb billetter:
https://odensesymfoni.dk/koncerter/brahms-og-bleuse/
”Den klassiske”
Onsdag den 20. april 2022: Besøg af en gammel kending, dirigent Simon Gaudenz foran OS.
Skal vi overvære koncertprøve med værker af Prokofjev, B. Sørensen eller Beethoven? Det
afgør dirigenten.
Koncerten fredag den 22. april kl. 19.30 er en del af pakken ”Stjerneklar”. Der er fortsat
ledige pladser. Billetpris/nøglekundepris fremgår af OS´ hjemmeside. Læs mere om
koncerten ”Den Klassiske” og køb billetter: https://odensesymfoni.dk/koncerter/denklassiske/
Fælles for de to koncertprøver: 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. Vi forventer gyldigt
coronapas samt brug af mundbind, indtil I har taget plads i koncertsalen.

GENERALFORSAMLING 2022
Bestyrelsen har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet, at Odense Symfoniorkesters
Venner afholder generalforsamling mandag den 28. marts 2022 kl. 19.00 i OS´ kantine.
Indkaldelse vil blive foretaget pr. mail senest en måned før generalforsamlingen.
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CARL NIELSEN INTERNATIONAL KONKURRENCE
OS søger værtsfamilier i Odense, som vil huse en deltager. Den 24. januar sendte vi mail
vedlagt Konkurrencens invitation til værtsfamilier samt fyldigt programoversigt. OS er også
interesseret i at rekruttere frivillige, der kan hjælpe med flere opgaver under konkurrencen.
Den største og vigtigste opgave er at være "vært" for deltagerne på konkurrencedagene, at
servicere deltagerne, så de kan præstere bedst muligt. Men der er også andre værtsopgaver
i forhold til både deltagere og jurymedlemmer. Det gælder om, at få jurymedlemmer og
deltagere til at føle sig hjemme og få en dejlig oplevelse med OS.
OSVenner vil i samarbejde med Carl Nielsen International Konkurrence i løbet af denne uge
sende invitation til et møde medio februar. Opgaverne vil blive præsenteret mere i detaljer
og der vil være mulighed for at melde sig til konkrete opgaver.

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/

STØT ”Odense Symfoniorkesters Venner” via dit el- og gasforbrug
Hvem tænker ikke på de stigende el- og gaspriser? Men det giver ikke prisforhøjelse, når du
som medlem af Venneforeningen kan blive sponsor ved at tilmelde dig produkterne
FynskSupportEl og FynskSupportGas ved EnergiFyn. Læs mere om den fordelagtige ordning
for foreningen 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.

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

Følg Odense Symfoniorkesters Venner:

OSV på Facebook

OSVs hjemmeside
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