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På gensyn til Carl Nielsen Internationale Konkurrence 
31. marts – 10. april 2022 

 
 Åbningskoncert, ”NIELSENS FØRSTE”, 31. marts kl. 19.30, læs mere og køb billetter: 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/nielsens-foerste/ 
 

 CARL NIELSEN INTERNATIONALE KONKURRENCE, læs mere og køb billetter: 
https://odensesymfoni.dk/koncerter/carl-nielsen-internationale-konkurrence/ 

 
Frivillig/ambassadør/værtsfamilie for Odense Symfoniorkester  

 
Som det er fremgået af pressen, så har der været indgående drøftelser i Odense 
Symfoniorkesters bestyrelse med hensyn til deltagelse af russiske musikere under Carl 
Nielsen Internationale Konkurrence. Da Odense og Kyiv er venskabsbyer med det særlige 
hensyn, det kræver, har bestyrelsen haft svære overvejelser, der nu er mundet ud i en 
beslutning om at lade de fire, tilmeldte russiske deltagere være med i konkurrencen. Det har 
været en del af argumentationen, at det drejer sig om unge musiktalenter, som alle bor i 
Europa, og som ikke repræsenterer andre end sig selv. De kommer til Odense for at udleve 
en personlig, kunstnerisk ambition, og derfor har de fået lov at deltage. Hele processen har 
forsinket den øvrige planlægning af konkurrencen, som imidlertid genoptages nu på fuld 
kraft.  
  
En række af foreningens medlemmer deltog for en måned siden i et informationsmøde hos 
Odense Symfoniorkester, hvor temaet var et nyt korps af frivillige, som orkestret ønsker at 
opbygge, og hvor Konkurrencen er det første projekt. Ved mødet fortalte Finn Schumacker 
om de opgaver, som forventes løst af de frivillige, herunder at være guide for deltagerne, at 
gå til hånde for dommerjuryerne og konkurrencens administration og endelig at være 
vært/ambassadør for orkestret i foyeren under konkurrencens forskellige begivenheder. 
Deltagerne i mødet har modtaget en direkte orientering fra Finn Schumacker om de næste 
skridt.  
  
Jeg håber, at der blandt foreningens medlemmer er flere, som kunne være interesseret i at 
melde sig som frivillig. Det kan ske via Odense Symfoniorkesters hjemmeside på dette 
link: https://odensesymfoni.dk/om-os/bliv-frivillig-hos-os/ 

  
Finn Schumacker mangler desuden endnu nogle værtsfamilier, så alle deltagere kan få 
mulighed for at være i Odense under hele konkurrencen og deltage i det nye 
mentorprogram Espansiva!, som skal give deltagerne en række værktøjer til at styrke deres 
musikerkarriere, uanset hvor langt, de når i konkurrencen. Også her vil jeg opfordre til, at 
medlemmerne overvejer at stille et værelse med morgenmad til rådighed for en ung 
musiker.  
 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/nielsens-foerste/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fodensesymfoni.dk%2Fom-os%2Fbliv-frivillig-hos-os%2F&data=04%7C01%7Cfinns%40odense.dk%7Ccccb85ed236544af0a3e08da0504286e%7Cfbb1c53f4cf34ea698def6abc38cffa9%7C0%7C0%7C637827812784053259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Jbxt2jKSjXFWt9bBA2uzWKsD%2F58KM0xRUvSlI%2BkuH04%3D&reserved=0
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Tilmelding kan ske direkte til Finn Schumacker på finns@odense.dk, og mere  
information findes på konkurrencens hjemmeside under dette 
link: https://carlnielsencompetition.com/about/bliv-vaertsfamilie/.  
  

Både som frivillig og som værtsfamilie får man gratis adgang til hele konkurrencen og bliver 
inviteret til den store afslutningsfest efter prisoverrækkelsen. Se desuden ”Invitation til 
Værtsfamilier” på hjemmesiden.  
  

Du er velkommen til at dele dette Nyhedsbrev i dit netværk og dermed skabe 
opmærksomhed om både foreningen og de tiltag omkring Carl Nielsen Konkurrencen, som 
vi støtter op om.  
  
LINKS:  
Tilmelding som frivillig: https://odensesymfoni.dk/om-os/bliv-frivillig-hos-os/ 
Tilmelding som værtsfamilie: Skriv til finns@odense.dk 

  
Venlig hilsen 

 
Leif Møller Pedersen 

Formand 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følg Odense Symfoniorkesters Venner:           OSV på Facebook          OSVs hjemmeside 
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