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 Temaaften, ”Musik til tiden” - tirsdag den 31. januar 2023 
 
Temaet er et oplæg til koncerten ”Brahms´ 2. symfoni”, der afholdes torsdag den 2. februar 2023 
med Odense Symfoniorkester. I koncerten indgår som en uropførelse, Steingrimur Rohloffs 
”Doppelgängerkonzert” med solisterne Lawrence Powel og Rafael Altino, begge på bratsch. 
 
På temamødet indgår komponisten Steingrimur Rohloff og Rafaell Altino i samtale med musikchef 
Trine Boje Mortensen som moderator. Vi håber, at dirigenten Christian Karlsen også kan være til 
stede. 
 
Publikum har mulighed for at stille spørgsmål og er velkommen til at deltage i debatten. 
Temaftenen afholdes i OS´ kantine tirsdag den 31. januar 2023 kl. 19.00. Mødetid fra kl. 18.45, 
personaleindgangen 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 29. januar: https://www.os-venner.dk/kontakt/  
Udfyld tekstboksene: Navn + Email + Emne: ”Temaaften 31.01.2023” + Din besked: ”Tilmelding til 
temaaften + navn på evt. gæst”.  
 
Koncerten ”Brahms´ 2. symfoni” afholdes torsdag den 2. februar 2023 kl. 19,30. Gratis 
koncertintroduktion kl. 18.30. Der er fortsat ledige billetter. Læs mere og køb dine billetter her:  
https://odensesymfoni.dk/koncerter/brahms-2-symfoni/ 
Dirigent: Christian Karlsen 
Solister: Lawrence Powel, bratsch; Rafaell Altino, bratsch 
Program: 
L. Boulanger: D´un soir triste 
S. Rohloff: Doppelgängerkonzert 
J. Brahms: Symfoni nr. 2 
 
 

Kryds i kalenderen, kommende temaaftener: 

 
 ”Finsk musikliv” – mandag den 20. marts 2023 

 ”Den musikalske fødekæde” – tirsdag den 30. maj 2023 

 ”I og omkring orglet” – tirsdag den 5. september 2023  

 ”Eugen” – tirsdag den 19. september 2023 

 ”Det internationale Odense Symfoniorkester” – tirsdag den 21. november 2023 

 

Følg Odense Symfoniorkesters Venner:                 OSV på Facebook        OSVs hjemmeside 
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