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Kære musikere 
 
Tak for en rigtig god efterårssæson, hvor jeg 
fornemmer, at der har været tid til at fordybe 
sig i musikstykkerne. Det fik vi så positivt 
igen til koncerten, hvor I spillede rigtig 
godt. Det var en fantastisk koncentration og 
samarbejdsvilje, som er svær at beskrive 
med ord. Tak for det. Flere har udtrykt, at 
det er den bedste koncert, I har spillet. Det 
er ikke så dårligt at holde ferie på! 
 
Solist og program 
Som I alle ved, er det Winnie og Sigurd 
Barret, der er de store solister ved vores 
forårskoncert. Vi er kommet frem til at lave 
en voksenkoncert, hvor programmet vil 
være en blanding af gode orkesterstykker og 
solistnumre med orkester og Sigurd. Hertil 
solistnumre i opera- og operettegenren med 
Winnie, der er uddannet operasanger fra Det 
Jyske Musikkonservatorium. De vil også 
synge noget sammen, og Sigurd vil spille og 
synge nogle numre selv kun akkompagneret 
af rytmegruppe. Vi skal også have et par 
unge solister med, lidt som ”Sigurd og 
Symfoniorkesteret”. Jeg er sikker på, at det 
bliver en stor oplevelse at arbejde sammen 
med Winnie og Sigurd, og en god koncert. 
 
Noder og strøg 
Den nye ”linie” i orkesteret med udlevering 
af noder med strøg fortsætter☺ Noderne 
bliver dog ikke udleveret samtidig alle 
sammen, da vi i skrivende stund ikke har 
programmet helt på plads. Da mange af 
numrene er specialarrangeret til Sigurd, er  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
det mange og besværlige steder, vi skal have 
noderne fra. Men, det ser lovende ud. 
 
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 assistenter. Alle er 
selvfølgelig velkomne til at spille med til 
hver prøve, men ”på egen regning”. 
Tilbagemelding kan ske til formand Erik 
Østerballe 75 95 40 98 /  
el_speedy@dadlnet.dk 
 
Jeg glæder mig, til vi ses til første 
”medlemsprøve” på Tøjhuset  
mandag den 8. januar 2007. 
 
Glædelig jul og godt nytår til jer alle. 
Tak for rigtig mange gode timer i året, som 
snart er gået. 
 

Anne Cathrine Kielland Lund 
kinne@dadlnet.dk 

75 82 04 56 / 21 78 25 67 


