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Tema aften: ”Finsk musikliv” - mandag 20. marts 2023.  
 
Vi kender vel alle den finske nationalromantiske komponist Jean Sibelius og hans store værk 
”Finlandia”. Men vort kendskab til den finske folkemusik, klassiske musik og den moderne musik er 
sikkert ret begrænset. Bliv klogere på fremvæksten af et nationalt musikliv i Finland ved at deltage i 
Venneforeningens Tema aften. Den finske dirigent Anna-Maria-Helsing indgår i samtale med 
Ragnhildur Josefsdottir, fløjtenist ved OS, om emnet ”Finsk musikliv”. 
 

                                                         
                       Anna-Maria Helsing                                                   Ragnhildur Josefsdottir 
                                                                                                                   
Publikum har mulighed for at stille spørgsmål og er velkommen til at deltage i debatten. 
Temaftenen afholdes i OS´ kantine mandag den 20. marts 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.  
Af hensyn til det praktiske arrangement vil vi gerne have din tilmelding på foreningens hjemmeside 
senest torsdag aften den 16. marts: https://www.os-venner.dk/kontakt/  
Udfyld tekstboksene: Navn + Email + Emne: ”Temaaften 20.03.2023” + Din besked: ”Tilmelding til 
temaaften + navn på evt. gæst”.  
 
Koncerten ”Tjajkovskij & Sjostakovitj afholdes torsdag den 23. marts 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/tjajkovskij-sjostakovitj/ 
Dirigent: Anna-Maria Helsing 
Solist: Bohdan Luts, violin – en af de to vindere ved Carl Nielsen International Competition i 2022 
Program: 
P. Tjajkovskij: Romeo og Juli, ”Ouverture-fantasi” 
A. Dvořák: Violinkoncert 
D. Sjostakovitj: Symfoni nr. 1 
 

Generalforsamling 2023 
Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 28. marts 2023 er sendt til medlemmerne den 26. 
februar. Deltag i generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende. 
 

https://www.annamariahelsing.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=2607557419532287
https://odensesymfoni.dk/koncerter/tjajkovskij-sjostakovitj/
https://www.annamariahelsing.com/
https://gstaadnewyearmusicfestival.ch/2022/focus_bohdan_lutz_press.html
https://da.wikipedia.org/wiki/Pjotr_Ilitj_Tjajkovskij
https://da.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
https://da.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Sjostakovitj
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SDMK – Syddansk Musikkonservatorium 
Klassisk program i marts 2023. 
Koncerterne og nærmere program bliver løbende opdateret på SDMKs hjemmeside:  
https://www.sdmk.dk/kalender Der er fri entré. 

    

Marts    

Dato Tid Program Sted 

Mandag 13. marts 19.00 Solistklassekoncert 
Klassisk sang. 

SDMKs koncertsal 

Torsdag 23. marts 17.00 Forårskoncert (Facebook) 
Med klassiske sangere fra Syddansk 
Musikkonservatorie. 

Ansgars Kirke, Sdr. 
Boulevard 

Torsdag 30. marts 19.00 Sangsoiré 
De klassiske sangere glæder sig til at 
byde dig velkommen. 

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. 
 

Kryds i kalenderen, kommende temaaftener: 

 
 ”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 19. april 2023. Der kan evt. være mulighed for at 

sidde blandt orkestrets medlemmer. Bemærk at arrangementet er flyttet fra den 18. april. 

”Beethoven og Bleuse”  

Koncerten afholdes i aften torsdag den 2. marts 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/beethoven-bleuse/ 

 
På gensyn til koncert. 

 
 
 
Følg Odense Symfoniorkesters Venner:                 OSV på Facebook        OSVs hjemmeside 

https://www.sdmk.dk/kalender
https://www.sdmk.dk/arrangement?tx_sdmk_cal%5Bid%5D=5828&cHash=eb081f4823d9b8b7685894609bb4b485
https://www.facebook.com/events/1131803010873453?ref=newsfeed
https://www.sdmk.dk/arrangement?tx_sdmk_cal%5Bid%5D=5827&cHash=6ba56adfbe36c87c6f3531b9cd453979
https://odensesymfoni.dk/koncerter/beethoven-bleuse/
https://facebook.com/OSVenneforening
https://www.os-venner.dk/

