
ODENSE 
SYMFONIORKESTER
HAR DEN GLÆDE AT INVITERE KOMMENDE 3. OG 4. KLASSER FRA SKOLER I JERES KOMMUNE TIL AT 
SYNGE MED TIL ÅRETS JULEKONCERT 2020 - JUL PÅ SLOTTET / 
SVENDBORG KOMMUNE D. 10. DECEMBER.

I julen 2015 startede OS med at turnere med vores populære julekoncerter. Det har vist sig at være en kæmpe 
succes, som lærere, elever og forældre ser frem til som en tilbagevendende juletradition hvert 3. år. Årets koncert 
2020 er den stadig kendte og elskede TV-julekalender Jul på Slottet. Med manuskript anno 2020 bliver fortællin-
gen og musikken sprællevende ikke mindst med Jeres elever i koret.
 
I år er ganske særligt, da vi nu vender tilbage og forhåbentlig kan drage glæde af  vores samarbejde fra sidst. De 
sidste 2 år har været et glædeligt gensyn i de andre fynske kommuner og nu håber vi naturligvis det samme vil 
ske i jeres kommune. 
Vi vil derfor tilbyde jeres kommune at deltage i årets julekoncert 2020. Disse koncerter er igen med 300 børn i 
koret, 60 musikere fra Odense Symfoniorkester samt 3 solister. 

Vi glæder os derfor til samarbejde med 3. og 4. klasser som deltagende kor fra jeres kommunes skoler. Vi kom-
mer (gratis) med orkester, lyd og lys og sangsolister. I er vært og kommer med et kor på ca. 300 børn.

På selve koncertdagen spiller vi (gratis) for en fyldt sal med indskolingsbørn og børnehavebørn, derefter of-
fentlig koncert for omkring 600 forældre og bedste forældre og evt. større søskende.

Sangmaterialet til Jul på Slottet vil være tilrettelagt for 3. og 4. klassetrin. 
Der kan arbejdes med sangene i de obligatoriske musiktimer. 
Vi sørger for, at lærerne modtager materiale i form af  både sangtekster, noder og lydfiler, så det er lige at gå til. 

Materialegennemgang:
Materialet udleveres og gennemgås en eftermiddag i september fra kl. 14.00 til 16.00 i Odense Koncerthus. Her 
vil dirigent, korleder og pianist være til stede. Nærmere om dato følger efter tilmelding.  Her synges det hele 
igennem og der vil være tid til evt. spørgsmål. Sangene synges enstemmigt. 

Kor øvedag:
Eleverne fra de tilmeldte skoler samles ugen inden koncerten til en kor øvedag, på en af  de tilmeldte skoler i jeres 
lokalområde eller i den pågældende hal, hvor koncerten skal finde sted ugen efter. 
I jeres kommune bliver det torsdag den 3. december fra 9:00 – 12:00.  
Denne dag kommer vi med korleder og pianist, som vil lede slagets gang.



Koncertdagen:
Eleverne vil til koncerten den 10. december   vores dirigent, der vil præsentere orkesteret og guide børnene til 
at synge det bedste, de har lært. 
Odense Symfoniorkester kommer selv med lydfolk og teknisk personale, og står for egen opstilling og klargøring 
til koncerten. 

Billetpriser til den offentlige koncert: 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn.

Alle de involverede skolers indskoling og omkringliggende børnehaver inviteres gratis til den første af  de to kon-
certer kl. 13.15.

Professionel opsætning og fællesskab:
Med dette tilbud får rigtig mange elever muligheden for at deltage i en professionel produktion, hvor de udfor-
dres på deres evne til koncentration, udholdenhed og fordybelse. Eleverne får oplevelsen af  at være i et stort 
fællesskab, når knap 400 skal arbejde sammen. Der skabes synergi og en musisk glæde, der også rækker ud over 
dem selv.

Forløbet ser således ud:
• Efter I/kommunen har takket ja til at være vært, aftaler vi, hvordan invitationen sendes ud til skolerne i jeres 

kommune.
• Skolerne melder sig til Odense Symfoniorkesters B&U producent. Evt. efter ”først til mølle” princippet. Vi 

kan være 300 korbørn.  
• Gennemgang af  materiale i koncerthuset. Dette er kun for lærere ikke for kor.
• Lærerne forpligter sig til at deltage ved gennemgang af  materialet, at lære eleverne sangene samt mødes ugen 

inden til en kor øvedag, hvor der vil være pianist samt korleder til stede. 
• Denne kor øvedag er torsdag den 3. december kl. 9:00 -12:00. Sted oplyses senere.

Selve koncertdagen torsdag d. 10. december ser således ud:

10.45  –  11.15  korene ankommer
11.15  –  11.30  opvarmning
11.30  –  11.45  kor går til scenen
11.45  –  12.45  Kor numre prøves med orkester og solister. inkl. lydprøve
12.45  –  13.00  Indskolingselever tager plads/kort pause for kor og orkester
13.00  –  13.15  kor går til scenen
13.15  –  14.15  koncert for hovedsageligt indskolingselever/ få offentlige billetter
14.15  –  14.45  Indskolingselever tager hjem, pause for kor og ork.
14.45  –  15.00  Kor går til scenen. 
15.00  –  16.00  Koncert – offentlig

Jeg er spændt på at høre om Odense Symfoniorkester skal jule med jeres skole.

Venlige hilsner
Stine Brinch Nielsen, B&U producent i Odense Symfoniorkester
Mail: sbnie@odense.dk  mobil: 40 36 69 27


