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SDMK – Syddansk Musikkonservatorium 
 
Odense Symfoniorkesters Venner har indgået en aftale om samarbejde med SDMK. 
Parterne har en gensidig interesse i at indgå et samarbejde og formidle viden om SMDK til 
venneforeningens medlemmer. Venneforeningens medlemmer får mulighed for at overvære 
koncerter, festivaler og eksaminer i SDMKs regi og SDMK får dermed adgang til et større publikum. 
 
SDMK i Odense og Esbjerg udbyder landets bredeste palet inden for videregående kunstneriske og 
musikpædagogiske uddannelser. Der tilbydes kunstneriske uddannelser på højeste niveau,  

• Bachelor (3 år) 

• Kandidat (2 år) 

• Solist (2 år) 
 
Syddansk Musikkonsevatorium tilbyder 13 forskellige uddannelsesretninger, herunder ”klassisk 
musiker/sanger” og ”performer, kammer- og orkestermusiker”. Flere af Odense Symfoniorkesters 
musikere er uddannet på SDMK, ligesom flere af musikerne også er undervisere på SDMK. 
 
SDMK lægger årligt hus til mere end 250 koncerter - eller andre aktiviteter med kunsten og 
musikken i centrum. I første omgang vil Odense Symfoniorkesters Venner annonce SDMKs 
arrangementer og koncerter indenfor klassisk musik i Odense. Koncerterne og nærmere program 
bliver løbende opdateret på SDMKs hjemmeside:  https://www.sdmk.dk/kalender Der er fri entré. 
 
 

Dato Tid Program Sted 

03. februar 17.00 Nordic/Baltic Orchestra      
 - W.A. Mozart: Divertimento F 
major 
 - A. Sallinen: String quartet no. 3 
 - E. Grieg: Holberg Suite 

SDMKs koncertsal 

09. februar 19.00 Sangsoiré                                                                                                                                
- "Schumann, Brahms, Wolf og tysk 
oratorium"     

SDMKs koncertsal 

10. februar  19.00 Cellosoiré  SDMKs koncertsal 

 
SDMKs koncertsal i ODEON: Der er indgang til salen fra både stueetagen, hvor der er 
kørestolsadgang, og fra øvre foyer på 1. sal. 
 

 
 
 

https://facebook.com/OSVenneforening
https://www.os-venner.dk/
https://www.sdmk.dk/kalender
https://www.sdmk.dk/arrangement?tx_sdmk_cal%5Bid%5D=5815&cHash=c13a6195d14c3fb00ba19df597007f20
https://www.sdmk.dk/arrangement?tx_sdmk_cal%5Bid%5D=5799&cHash=71089191478bd3d2164c75c1d10d348c
https://www.sdmk.dk/arrangement?tx_sdmk_cal%5Bid%5D=5800&cHash=953edc9c20197771c960d312b3380bbd
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Kontingent for 2023 
Lige en erindring om, at kontingent kr. 150 for 2023 er forfalden til betaling ved udgangen af januar. 
Vi imødeser din betaling indenfor de nærmeste dage, hvis du ikke allerede har betalt. 
 
 

Generalforsamling 2023 
Foreningen afholder generalforsamling tirsdag den 28. marts 2023. Indkaldelse med dagsorden, 
beretning og regnskab udsendes 1 måned før generalforsamlingen.  
Har du interesse i foreningens fortsatte udvikling og lyst at stille op til valg til bestyrelsen, valg til 
bestyrelsessuppleant eller revisor, bedes du venligst kontakte formanden. 
 
 

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 

Kommende åben orkesterprøve: 

 ”Nielsen & Bleuse – det uudslukkelige” den 18. april 2023. Der kan evt. være mulighed for at 

sidde blandt orkestrets medlemmer. 
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