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Kære ven af orkestret 

Den nye musikskole blev indviet. Vinterens 
coronanedlukning betød udsættelse af jule-
koncert og nytårskoncert. EM for harmonior-
kestre udsat til 2023. 
 
Siden sidst 

Efteråret bød på en ekstra koncert den 28. sep-
tember: Sydamerikansk stemning med René Høj-
lund som solist i klarinetkoncerten Latin American 
Chronicles. 
 

I weekenden den 9.-10. oktober var mentorer fra 
Rødovre Concert Band med på en musikweekend 
med Musik Unik, og den 12. oktober kunne det 
unge orkester spille til den officielle indvielse af 
den nye musikskole. 
 

Næste koncert var Jørgen Misser Jensens 50-års 
jubilæum som dirigent for Rødovre Concert Band. 
Koncerten er blevet udsat to gange, men kunne 
nu afholdes søndag den 14. november med et års 
forsinkelse. Gæstedirigent var Johan de Meij, og 
der var ekstraprøver både fredag og lørdag. 
 

 
 

Orkestrets formand Jørgen Jensen holder tale for 
50-års jubilaren Jørgen Misser Jensen 

 
Det blev en fantastisk koncert og Johan sendte 
efterfølgende en hilsen til orkestret, hvor han for-
talte, at det var den bedste opførelse han nogen-
sinde havde givet af sin Sinfoni der Lieder. 

Efter koncerten blev alle i salen inviteret til recep-
tion i foyeren ved den nye musikskole. Der blev 
holdt taler og der blev serveret sandwich og lidt at 
drikke. 
 

Kort tid efter blev Danmark igen lukket ned på 
grund af corona, så julekoncert og nytårskoncert 
måtte aflyses – men de spilles til foråret. 
 

 
 

Victor Koch Jensen er solist i Vernal Equinox 

 

Forårssæsonen 

Med titlen Julen varer lige til påske spiller Rødov-
re Concert Band søndag den 6. marts kl. 15.00 
den udsatte julekoncert. Hvis man ikke købte bil-
letter til koncerten i december, så er der enkelte 
ledige pladser. Søndag den 24. april kl. 15.00 
gennemføres Rødovre Kommunes udsatte nyt-
årskoncert. Der er som sædvanligt udsolgt. 
 

Tirsdag den 26. april kl. 19.30 er der forårskon-
cert i Viften, og torsdag den 16. juni kl. 19.30 er 
der koncert i Grundtvigskirken. 
 

Den 2. april deltager Rødovre Concert Band i et 
regionalt orkesterstævne i Taastrup. Det er den 
landsdækkende organisation Dansk Amatør Or-
kesterforbund, som arrangerer stævnet, hvor or-
kestrene spiller med hinanden og for hinanden. 
Om formiddagen samles man på tværs af orke-
strene og indstuderer to værker med dirigenterne 
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Susanne Vibæk Svanekier og Jørgen Fuglebæk. 
Om eftermiddagen spiller orkestrene korte kon-
certer for hinanden. Sidst på eftermiddagen opfø-
res så de to indstuderede værker, og dagen af-
sluttes med en fest. 
 

Venneforeningen støtter Rødovre Concert Band 
til dette stævne med 8.000 kr., så deltagernes be-
taling bliver reduceret kraftigt. 
 

Europamesterskaberne for harmoniorkestre, som 
blev udsat fra 2020 til 2021 og igen til 2022, er 
endnu en gang udsat og skal nu afholdes den 6.-
7. maj 2023. I Venneforening lægger vi penge til 
side til denne begivenhed. 
 
Efterårssæsonen 

Allerede nu kender vi nogle datoer i efteråret. 
Lørdag den 27. august afholdes Blæseorkestre-
nes Dag på Bakken. Her vil man hele dagen kun-
ne høre flere forskellige orkestre. Tirsdag den 
12. oktober kl. 19.30 er der efterårskoncert i Vif-
ten med gæstedirigent Miho Hazama, og samme 
koncert gentages i Gjethuset i Frederiksværk 
onsdag den 13. oktober kl. 19.30. Julekoncer-
ten i Viften bliver søndag den 27. november kl. 
15.00. 
 

Rabatkuponer og kontingent 

Rabatkuponer til forårskoncerten er vedlagt dette 
brev. Husk, at det også er muligt at få rabat ved 
køb via internettet. Send blot en mail med dit 
navn til ven@concertband.dk, så får du en mail 
tilbage med et link, hvor rabatten bliver trukket 
automatisk fra i billetprisen. Hvis vi får din e-mail-
adresse, sender vi dig også automatisk besked 
om rabat til kommende koncerter. 
 

Hvis du i efteråret betalte kontingent for et helt år, 
er der ikke vedlagt girokort med dette brev. Ellers 
håber vi at modtage kontingent for foråret. Der 
skal endnu en gang lyde en særlig tak til alle, som 
betalte lidt ekstra i efteråret.

 
 

 
 

Johan de Meij dirigerer Sinfonie der Lieder med mezzosopranen Francine Vif og Rødovre Korskole 


