
 

Kære musikere 
Tak for en rigtig god efterårssæson. Det 
har været et meget givende forløb, 
specielt med vores strygerprojekt. Et 
samarbejde med Marianne og Karens 
unge strygere, hvor vi opnåede langt 
mere, end vi nogen sinde kunne 
forestille os. Jeg håber dette er 
startskuddet for en ny udvikling 
omkring Byorkesteret. Det var også en 
spændende oplevelse endnu en gang at 
give sig i kast med en Beethoven 
symfoni, noget jeg synes lykkedes rigtig 
godt, trods den store mundfuld.  

Det har været en fornøjelse med Jonas 
som ”guitarkanin” i prøveforløbet, samt 
med Mikkel og Morten i tillæg, i det 
sidste forløb. Flot spillet af jer alle tre☺ 

Solist og program  Kaninsolister for 
forårsprogrammet bliver igen lidt 
svært, da vi har skrevet kontrakt med 
Danmarks Operettepar, Sofie Ottosen 
og Thomas Peter Koppel. Det er en 
sprudlende og meget kompetent sanger 
duo. Vi har fundet frem til et varieret 
og godt solistprogram, og et godt 
orkesterprogram med en masse god 
musik i.  

Som noget nyt har vi i samarbejde med 
Vejle Symfoniorkester valgt at spille 
flere af de samme orkesternumre til de 
to koncerter i foråret. Dette med det 
formål at vi kan udbygge begge orkestre 

op til koncerterne, og forhåbentlig 
skabe et endnu bedre samarbejde på 
tværs af de to orkestre. Mit håb er, at 
så mange som mulig af musikerne i 
Fredericia Byorkester vil spille med til 
assistentprøver og koncerten i Vejle, og 
det samme med Vejle Symfoniorkesters 
medlemmer.., at de vil spille med hos 
os. I forvejen er der mange af de samme 
blæsere i de to orkestre.  

Vi har valgt at spille et slags fælles 
repertoire, da det på den måde gerne 
skulle give et ekstra godt ræsonnement 
for at møde op på tværs af bygræn- 
serne. Mht. prøveplanen i Vejle, så klik 
ind på Vejle symfoniorkesters 
hjemmeside: www.symfoniorkester.dk 
  
Noder og strøg  Ulla er i fuld gang med 
nodematerialet, noderne bliver sendt ud 
så hurtigt det kan lade sig gøre 
omkring nytår. Jeg håber at så mange 
af noderne som muligt er udstyret med 
strøg, eller at I helt i starten af sæsonen 
kan lægge jer fast på hvilke strøg der 
skal spilles. 

Tilbagemelding assistenter 

Vi ser frem til at høre fra alle jer der 
spillede med på assistentsiden ved 
efterårskoncerten, og håber at I 
fremdeles vil hjælpe til. I kan se af 
prøveplanen hvilke datoer, der er med  
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assistenter. Alle er selvfølgelig 
velkomne til at spille med til hver 
prøve, men ”på egen regning”. 

Tilbagemelding kan ske til formand 
Anders Nørregaard: 64 41 37 00/ 

anno@dadlnet.dk,  

eller Erik Østerballe: 75 95 40 98/ 
el_speedy@dadlnet.dk 

Jeg glæder mig til vi ses til første 
”medlemsprøve” på Tøjhuset  

mandag den 12. januar 2008. 

Glædelig jul og godt nytår til jer alle. 

Tak for rigtig mange gode timer i år. 

Anne Cathrine Kielland Lund 

21 78 25 67 / kinne@dadlnet.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FBO Program forår 2009 -  I RÆKKEFØLGE 

Komponist Titel 

Nicolai, Otto De lystige koner i Windsor 

Lehar, Franz Liebe, du Himmel of Erden. (Fra Paganini)  

Strauss, Johan II Als Flotter Geist (Fra Zigeunerbaronen) 

George Bizét L'Arlesienne Suite nr. 1 

Zeller, Carl Får man en rose i Tyrol (Der Vogelhändler) 

    
PAUSE PAUSE 
    

Heise, Peter Drot og Marsk, ouverture 

Lehár, Franz Meine Lippen, sie küssen so heiss. (Fra Guiditta) 

Strauss, Johann II Rosen aus dem Süden, vals 

Lehár, Franz Dein ist mein ganzes Herz (Fra smilets land) 

Elgar, Edward Chanson de Matin 

Lehár, Franz Enkevalsen (fra Den Glade Enke) 

    

Calman, Emmeric Tänzen Möcht ich (ekstranummer) 

 

Koncert tirsdag d. 5. maj 2009 
klokken 20.00 i Tøjhuset 

se hjemmesiden på 
www.fredericiabyorkester.dk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Orkesterets bestyrelse har følgende medlemmer: 

 

 

Mandag, den 12. januar 19.30 – 22.00 Tøjhuset  

Mandag, den 19. januar 19.30 – 22.00 Tøjhuset  

Mandag, den 26. januar 19.30 – 22.00 Tøjhuset  

Mandag, den 2. februar 19.30 – 22.00 Tøjhuset  

Mandag, den 16. februar 19.30 – 22.00 Tøjhuset  

Mandag, den 23. februar 19.30 – 22.00 Tøjhuset  

Mandag, den 2. marts 19.30 – 22.00 Tøjhuset  

Mandag, den 9. marts 19.30 – 22.00 Tøjhuset  

Lørdag, den 14. marts 10.00 – 16.00.  Tøjhuset Med assistenter 

Mandag, den 23. marts 19.30 – 22.00 Tøjhuset  

Mandag, den 30. marts 19.30 – 22.00 Tøjhuset  

Mandag, den 20. april 19.30 – 22.00 Tøjhuset  

Lørdag, den 25. april 10.00 – 16.00.  Tøjhuset  Med assistenter 

Mandag, 5. maj 2009 19.30 – 22.00 Teateret Generalprøve 

Tirsdag 5. maj 2009 18.30 – 19.30  Teateret Forprøve. Med assistenter 

Koncert.  

Tirsdag 5. maj 2009 
20.00 Teateret Koncert. Med assistenter 

Formand Anders Nørregård 64 41 37 00 Havnegade 71 5500 Middelfart anno@dadlnet.dk 
Kasser Erik Karstoft 75 86 16 19 Peder Brethsvej 17, 7080 Børkop   e-s-karstoft@dadlnet.dk  
Sekretær Niels Abildgren 64 41 46 20 Fejøvænget 16, 5500 Middelfart   niels(a)abildgren.dk  
Sponsorkontakt Folke Kristensen 75 91 00 62 Ørnevej 5, 7000 Fredericia    folkek@kristensen.mail.dk 
Nodeakivar Ulla Salmonsen 75841690 Børup Skovvej 22 Skærbæk, 7000 Fredericia  usbp@jubii.dk 

”Hvis Fredericia Teater udlejer Tøjhuset mandage eller lørdage i  
forårssæsonen flyttes prøven til Kongensgade 111.” 

se også hjemmesiden:www.fredericiabyorkester.dk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orkesteret savner e-mail adr. på en del medlemmer, især assistenterne. 

Send derfor venligst en mail med navn og instrument til: 
Anders Nørregård på: anno@dadlnet.dk 
Folke Kristensen på:folkek@kristensen.mail.dk  

 

Vigtige datoer i efteråret 
2009: 

Koncert søndag den 29. 
november kl. 16 
Lørdagsprøver 26/9 og 
28/11 
Sæsonstart 24/8 

 

Kagerullen Kagerullen 

Mandag, den 12. jan Marianne A 
Lørdag, den 25. april Knud, Poul- 
Asger,  Anders 

Mandag, den 19. jan Bodil Reserve: Erik K, Niels 

Mandag, den 26. jan Lis Mandag, 5. maj 2009 

Mandag, den 2. feb Keld  

Mandag, den 16. feb Anni  

Mandag, den 23. feb Ulla  

Mandag, den 2. marts Gunnar  

Mandag, den 9. marts Marianne E  

Lørdag, den 14. marts Erik Ø, Jane  

Mandag, den 23. marts Katrin  

Mandag, den 30. marts Lennie  

Mandag, den 20. april Folke  

Der er tradition for at 
orkesterets medlemmer 
nyder et stykke brød eller 
lign. i pausen. 

Hvis man er forhindret, bedes 
man aftale med en anden på 
listen, da medlemmerne har 
en stærk forventning om 
”noget til kaffen” 


