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Temaaften, ”Musik til tiden” – tirsdag den 29. november 2022  

Temaet er et oplæg til koncerten ”MAHLER OG JARRELL”, der afholdes torsdag den 1. 
december 2022 med Odense Symfoniorkester.  

Chefdirigent Pierre Bleuse og komponist Michael Jarrell indgår i samtale med Trine Boje 
Mortensen som moderator om emnet ”Musik til tiden”. 

 

                             
                     Pierre Bleuse                   Michael Jarrell               Bertrand Chamayou 
 
Publikum er velkommen til at deltage i debatten. Aftenens talk foregår på engelsk.  

Temaftenen afholdes i OS´ kantine tirsdag den 29. november 2022 kl. 19.00. Mødetid fra 
kl. 18.45, personale- indgangen ved bagsiden af Koncerthuset. Arrangementet er for 
foreningens medlemmer og du er velkommen til at tage én gæst med - gratis entré. OS 
og OSVenneforening er vært for kaffe/te.  

Af hensyn til det praktiske arrangement vil vi gerne have din tilmelding på foreningens 
hjemmeside senest søndag aften den 27. november: https://www.os-venner.dk/kontakt/ 

Udfyld tekstboksene: Navn + Email + Emne: ”Temaaften 29.11.2022” + Din besked: 
”Tilmelding til temaaften + navn på evt. gæst”. 

 

************ 

Koncerten ”MAHLER OG JARRELL” afholdes torsdag den 1. december 2022 kl. 19.30. Der er 
fortsat ledige billetter. 

Læs mere og køb dine billetter her: https://odensesymfoni.dk/koncerter/mahler-og-jarrell/ 

Chefdirigent: Pierre Bleuse 
Solist: Bertrand Chamayou, klaver 
Program: 
Michael Jarrell: Klaverkoncert nr. 2, ”Reflections” 
Gustav Mahler: Symfoni nr. 1 ”Titan” 

 
På gensyn til koncert. 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bleuse
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jarrell
https://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Chamayou
http://www.os-venner.dk/kontakt/
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Seneste nyt: Du er velkommen til at tage en gæst med til nytårskuren til en pris på kr. 

200. Læs nærmere nedenfor: * 

 

NYTÅRSKUR  
         NYTÅRSKONCERT  
 
 
Dirigent: Erich Polz 
Solister og værter: Kiki Brandt 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 torsdag den 5. januar 2023. 

Hvis du har købt POPULÆRPAKKEN for 2023 er du med til nytårskoncert denne aften. Ved 
løssalg kan du som nøglekunde sikre dig og din evt. gæst adgang til nytårskoncerten. Vil 
du have en plads til festlighederne, så skynd dig at købe billet allerede nu. 
 
Med Kiki Brandt og Stig Rossen som solister og værter, samt Erich Polz i spidsen for 
Odense Symfoniorkester er alle klar til at give publikum både wienervalse, polkaer og 
musicalhits ved nytårskoncerten.  
Læs mere om koncerten og køb billetter: 
https://odensesymfoni.dk/koncerter/nytaarskoncerter2023/ 
 

Venneforeningen fejrer det nye år med nytårskur for vore medlemmer kl. 17.30 i 

Koncerthuset. Vi byder på bobler og en let anretning som optakt til aftenens koncert.  
Prisen for nytårskuren er kr. 150 pr. medlem. * Du er velkommen til at tage en gæst med 
til en pris på kr. 200. Betaling bedes indsat på foreningens bankkonto reg. nr. 2355 
kontonr. 4399 682 938, senest den 15. december 2022, angiv venligst dit og gæstens 
navn samt teksten ”Nytårskur”. 
Vi mødes ved personaleindgangen ved bagsiden af Koncerthuset, døren åbnes kl. 17.15 - 
17.30. 
 

På gensyn til nytårskoncert og nytårskur torsdag den 5. januar 2023. 
 

 
 
 

https://odensesymfoni.dk/koncerter/nytaarskoncerter2023/
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Temaaftener i 2023 
Der er planlagt følgende 5 temaaftener. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
 

”Fransk musikliv” - Tirsdag 24. januar 2023. 
Chefdirigent dirigent Pierre Bleuse, pianist Jean-Efflam Bavouzet og som moderator præsten 
Inger Hjuler Bergeon. Et samarbejde med Alliance Française. 
Oplæg til koncerten ”Ravel og Franck”. 
 

”Finsk musikliv” - Mandag 20. marts 2023. 
Dirigenten Ann Maria Helsing og som moderator, fløjtenist Ragnhildur Josefsdottir. 
 

”Den musikalske fødekæde” - Tirsdag 30. maj 2023. 
Hornist Tone Sundgård Anker, cellist Niels Ullner, trompeter Rolf Persson, alle tre knyttede 
til Det Syddanske Musikkonservatorium og som moderator Lene Kryger. Desuden medvirker 
et antal studerende. 
 

”Eugen” - Tirsdag 19. september 2023. 
Koncertmester Eugen Tichendeleanu og med moderatorerne/kollegerne Stinus Christensen, 
1. violin og Mads Haugsted Hansen, 2. violin. 
 

„Det internationale Odense Symfoniorkester“ - Tirsdag 21. november 2023. 
Et antal musiker fra OS og moderator. 
 
 

Marcussen-orgel - en helt speciel rundvisning venter medlemmerne 
 

                   
 

”I og rundt om orglet” - Tirsdag 5. september 2023. 
Tina Christiansen, organist ved Ansgars Kirke. 
Optakt til den tredje ”Odense Internationale Orgelfestival” den 22. – 28. september 2023. 
Det smukke Marcussen-orgel i Carl Nielsen Salen indtager en helt særlig rolle, når Odense 
igen lægger navn til en international orgelfestival.  
https://www.facebook.com/OdenseInternationaleOrgelfestival 
 
 

Drift af hjemmeside 

Har du interesse for og indsigt i drift og vedligeholdelse af hjemmesider? Så vil vi gerne have 
din hjælp til at ajourføre og lægge opslag på foreningens hjemmeside, https://www.os-
venner.dk/  Hjemmesiden er etableret i WordPress. Venligst kontakt formanden. 

https://marcussen-son.dk/koncertorgler/odense-koncerthus/
https://www.os-venner.dk/
https://www.os-venner.dk/
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NY HOS OS? 
Odense Symfoniorkester har foretaget et nyt tiltag på hjemmesiden, ”NY HOS OS?” 
En oversigt med svar på mange af de spørgsmål nye koncertgængere stiller til OS. 
En fin ”guide”, der gør et ihærdigt forsøg på at overvinde nye koncertgængeres evt. 
tilbageholdenhed overfor den klassiske musik og de rammer, den opføres i. 
Citat: ”Bare kom ind og oplev musikken live og lad den tale for sig selv.” 
 

                     
https://odensesymfoni.dk/info/ny-hos-os/ 
 
Hvordan kan vi som Venneforening og ambassadører for OS viderebringe budskabet til nye 
koncertgængere, der ikke kender eller læser OS´ hjemmeside? Hvordan får vi nye 
koncertgængere ind i Koncerthuset?m du er. Og så skal du simpelthen nyde noget fuldstændig  
 

 
Støt "Odense Symfoniorkesters Venner" via dit el- og gasforbrug  
Odense Symfoniorkesters Venner er tilmeldt Energi Fyns sponsorordning FynskSupport.  
Det betyder, at du kan blive sponsor i vores forening ved at købe din el og gas hos Energi 
Fyn. Du kan også støtte som erhvervsdrivende. 
Det kan nå at blive til mange support-kroner, hvis der er mange, som støtter os. Du kan 
tilmelde dig på www.fynsksupport.dk og husk at vælge "Odense Symfoniorkesters Venner", 
som den forening, du ønsker at støtte.  
Du får din el og gas leveret på sædvanlig vis, og vil ikke mærke forskel. Du kan læse mere om 
ordningen på www.fynsksupport.dk Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte 
foreningens bestyrelsen eller Energi Fyns kundecenter på tlf. 70 13 19 00.  
Odense Symfoniorkesters Venner samarbejder med: 
 

 
Generalforsamling 
Generalforsamling i 2023 er planlagt til tirsdag den 28. marts 2023 kl. 17-19. Sæt kryds i 
kalenderen. 
 
 
 
 Følg Odense Symfoniorkesters Venner:           OSV på Facebook          OSVs hjemmeside 
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https://odensesymfoni.dk/info/ny-hos-os/
http://www.fynsksupport.dk/
http://www.fynsksupport.dk/
https://facebook.com/OSVenneforening
https://www.os-venner.dk/

