
Bestyrelsens beretning for 2012-13 

Aktiviteterne i sæsonens løb:  

Christian Øland – 6.nov.2012 optagelse af Christians direktion til brug for optagelse i Sibelius Akademiet. Det lykkedes og vi 

håber at se ham som dirigent i projekter fremover.  

 

 

Tid og 

sted 
Tirsdag d. 19.03.2013 kl 19.30 i Dronninggårdskolen, Rønnebærvej 33, Holte 

Onsdag d. 20.03.2013 kl 19.30 i Brønden, Brøndby strand Centrum 60, Brøndby 

 
  

 

 

Program

: 
Fini Henriques: Ouverture til Vølund Smed  

Emil Hartmann: Koncert for Cello og orkester  

Niels. W. Gade: “Efterklange af Ossian” – koncertouverture. Spilles sammen med elever 

fra Rudersdal musikskole og nabo-musikskoler 

Bela Bartok: Rapsodi nr. 1 for violin og orkester 

Carl Nielsen: Orientalsk Festmarch 
 

  
Solister: Adam Stadnicki, Cello 

Christine Pryn, violin 

 
Dirigent Kristoffer Kaas  

 

Entre: 80 kr 

 

 

 

Tid og 

sted 
Onsdag d. 29.05.2013 kl 20.00 i Christians Kirke, Strandgade 1, 1401 København 

Fredag d. 31.05.2013 kl 19.30 i Tivolis koncertsal 

 
Tid og sted Lørdag d. 27.10.2012 kl 16.00 i Espergærde gymnasium 

Tirsdag d. 30.10.2012 kl 19.30 i Mantzius-gården, Birkerød  
 

 

Program: Sibelius: Lemminkäinens hjemkomst  

Szymanovski:  Violinkoncert nr 2 

Sjostakovitj: Symfoni nr 10, e-mol 

 

 
Solist/Soloist

: 
Christine Pryn  

 
Dirigent Christian Schmiedescamp  

 
Entre: 100 k 

 

Tid og 

sted 
Søndag d. 20.01.2013 kl 16.00 i Køge gymnasium 

Tirsdag d. 22.01.2013 kl 19.30 i Dronninggårdskolen, Holte 

Torsdag d. 24.01.2013 kl 19.30 i Sct. Mikkels kirke i Slagelse 

Lørdag d. 26.01.2013 kl 19.00 i Heiligen Kreuz Kirche i Berlin 

 
  

 

 
Program

: 
Haydn: Skabelsen 

 

 
Kor Canta Køge 

  
Solister: Sophie Thing-Simonsen, sopran 

Anders Grunth, tenor 

Jacob Lech, bas 

 
Dirigent Jonas Viggo Pedersen 

 
Entre: 100 k 
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Program Hector Berlioz: Romersk karneval 

Francis Poulenc: koncert for 2 klaverer og orkester 

César Franck: Symfoni i d-mol 
 

  
Solister: Rikke Sandberg 

Tanja Zapolski 

 
Dirigent Christian Schmiedescamp  

 

Entre: 100 kr i Christians Kirken.  

50 kr i Tivoli ud over entre til Tivoli. Dog gratis med årskort. 

 

 

Fremtiden: 

Efterårskoncert 2013: 

 

Tid og 

sted 
Søndag d. 10.11.2013 kl 16.00 i Nærum gymnasium, Nærum hovedgade 30, Nærum 

Tirsdag d. 12.11.2013 kl 19.30 i Dronninggårdskolen, Rønnebærvej 33, Holte 

Søndag d. 17.11.2013 kl 16.00 i Helligåndskirken 

 
  

 

 
Progra

m : 
Verdi: Requiem 

 

  

Solister: Yana Kleyn, sopran 

Mariann Amdisen, mezzosoran 

Sune Hjerrild, tenor 

Morten Kramp, bas 

  Kor: Birkerødkoret og Helsingør kammerkor 

 
Dirigent Torben H. S. Svendsen 

 
Entre: 

 
 

Adam Stadnicki's debut  
Ons.d.22.jan.2014, hvor der er forprøve og 21.jan afholdes en hel prøveaften med ham og Kristoffer Kaas er 

dirigent. Begge steder er i Konservatoriets koncertsal. 

 

Forårskoncert 2014:  
  

Smetana's Sarka fra " Mit fædreland" 

Martinu's 2.violinkoncert. Solist: Sophia Bæk 

Dvorak's 6. Symfoni 
Dirigent: Christian Schmiedescamp 
Koncerter: 
 Søn.d.23. februar kl.16.00 i Sorgenfri kirke 

 Ons.d.26. februar kl 19.30 i Lindevang kirken 

Der ud over bliver der tale om at lave en koncert i Dronninggårdskole med musikskolen, hvor Sofia's solo 

udskiftes med et værk,som musikskolen vælger. Hvornår denne koncert ligger vides ikke med sikkerhed. 

 

Jubilæumskoncerterne:  
Tivoli 14.juni og i Brønden på en dato før Tivoli - denne sidste er ikke på endelig plads. 

Programmet for jubilæumskoncerten er: 

1. Nyt stykke af Benjamin de Murashkin. 

2. Sergei Rachmaninoff: 2. klaverkoncert, op. 18. i c-mol, solist Marianna Shirinyan 

3. Carl Nielsen: Symfoni nr.2, op. 16 "De fire Temperamenter 

http://www.amatorsymfonikerne.dk/person/Schmiedescamp.htm


Dirigent: Christian Schmiedescamp 

 

Efterårskoncerten 2014 

Dirigent: Erik Jacobsson 

Solist: Clara Bæk eller Trio med Christian Kock’s datter. 

 

Kommentarer: 
Vedrørende bestyrelsens arbejde er det klart, at hele organisationen ikke kunne eksistere uden der var mange 

personer med til at dele ansvaret for, at alle opgaverne bliver løst på fornuftig vis. 

I den kommende bestyrelse skal der tilføres mindst tre og helst fire nye medlemmer. Jeg opfordrer derfor til, 

at alle tænker og handler på at skaffe disse til veje, da de tilbageblivende bestyrelsesmedlemmer, hvis det 

ikke lykkes at tilvejebringe disse nye arbejdsvillige bestyrelsesmedlemmer, stærkt overvejer også at udtræde 

af bestyrelsen på grund af det arbejdspres, der efterfølgende vil ligge på vore skuldre. 

Opgaver, som fond-søgning, Plakater, PR-gruppe til bl.a. jubilæet, slagtøjsfolk-søgning er meget 

presserende.  

 

Derfor er det på sin plads nu at takke de mest centrale personer her: 

Det drejer sig om  

1.Gruppeformændene, der sørger for at værkbesætningen er på plads til vore koncertprojekter. 

  

2.Gustaf for hjemmesiden, nodearkivering, nodekopiering og meget andet.  

3.Vores kasserer, billetsælger, blomster til solister og dirigenter og et stort engagement – Dina Gelfer-

Jørgensen, der nu udgår af bestyrelsen for at hellige sig arbejdet i DAOS, hvor hun nu er blevet formand.  

4.Verner Rasmussen har påtaget sig at være kasserer fremover. Han har tidligere taget sig af fondraising. 

Han har gjort det rigtigt godt og har hentet mange midler til orkesteret. Vi ser gerne, at en afløser til dette 

bliver valgt til bestyrelsen, fordi arbejdsopgaven er rigtig stor for begge disse områder. 

5.Programudvalget for deres arbejde for at finde frem til de muligheder, der giver grundlag for valg af 

værker, som orkesteret spiller. 

6. Katrine Østergaard for sit arbejde i bestyrelsen bl.a. ved at forny plakatens udformning, idet hun har valgt 

at skære ned på sine udenoms aktiviteter for at koncentrer sig om 3.g-skolearbejdet. Vi ser frem til, at hun får 

tid til at spille sammen med os igen efterfølgende. 

7. Mads Østergaard for sit arbejde som referent ved bestyrelsesmøderne og hans arbejde for at skaffe obo-

assistenter og slagtøjsfolk i sin omgangskreds. Han er kommet på konservatoriet og skal derfor koncentrere 

sig om denne opgave. Også ham ønsker vi alt godt i hans arbejde med sit instrument og ser frem til at bruge 

ham f.eks. som solist og naturligvis også i orkesteret, når han måtte have tid til dette. 

8. Nils Hemmeth for hans arbejde med programnoter, som han altid gør yderst samvittighedsfuldt og 

professionelt. 

9. Festudvalget, som står for afviklingen af reception og fest i forbindelse med vort 60 års jubilæum. Her 

mangler vi også et medlem, idet Henriette er flyttet til Belgien med sin mand af arbejdsmæssige årsager. 

9. Alle de assistenter, som hopper ind, når der kaldes. 

 

 



 

 
 

 


