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TIL MEDLEMMER OG ASSISTENTER
Kære musikere.
Tak for en herlig forårssæson, med et godt
prøveforløb, som for nogen var lidt anderledes
end vi plejer. For første gang spillede Fredericia
Byorkester (FBO) og Vejle Symfoniorkester (VAM)
flere fællesnumre, hvilket var en meget positiv
oplevelse. Dette gjorde sig gældende både til
prøverne og ved vor koncert på teatret i maj.
Igen har vi haft to dygtige og positive solister, der
leverede varen sammen med et meget
velspillende orkester. Det er dejligt at mærke når
spilleglæden og orkesterindsatsen kulminerer i en
rigtig flot spillet koncert. Både publikum,
medlemmer af Kulturudvalget, solister, dirigent
og orkester var rigtig tilfredse med resultatet.
Erfaringerne fra de sidste års prøveforløb og
koncerter har vist at det har været klogt også at
satse på de unge strygere i Fredericia området. Vi
har derfor kontaktet Kulturudvalget i kommunen
m.h.p. at fortælle om orkesterets fremtidige
planer og ønsker.
Den 19. juni havde byorkestret et meget positivt
møde med Kulturudvalget, der bl.a. resulterede i
at vi kan gå i gang med vores ønskede
strygerprojekt til efteråret. Det går i sin enkelthed
ud på at knytte strygerinstruktører til alle
strygergrupper til flere af prøverne i løbet af
efteråret, samt selvfølgeligt også til
lørdagsprøven + GP og koncert. Repertoiret bliver
også gennemgået i undervisningen af de
medspillende elever på musikskolen.
For vore faste blæsere er der også aftalt at knytte
en træblæserinstruktør på til en af prøverne i
efteråret.

Programmæssigt bliver der ikke så meget overlap
med VAM som i foråret, men begge orkestre
spiller Schuberts ufuldendte symfoni i denne
sæson. Jeg håber at endnu flere af både FBO og
VAMs musikere vil deltage i hinandens orkestre
til efteråret end der var tilfældet i foråret. I VAM
vil der være tilknyttet en dirigentinstruktør, Peter
Ettrup Larsen, til forløbet. Han vil, udover at
undervise mig på tomandshånd, også undervise
mig mens jeg dirigerer to af efterårets
orkesterprøver. Dette skulle også gerne smitte af
på mit arbejde i FBO
Efterårskoncerten ligger, som de fleste af jer nok
har set, den 1. søndag i advent. Det er søndag
den 29. november klokken 16.00 med GP/ 2.
lørdagsprøve dagen inden. Vi har været så
heldige at få Sai Kai, en af ”Danmarks” bedste
oboister til at spille Haydns obokoncert med os.
Sai Kai spiller til dagligt solo obo i Sønderjyllands
Symfoniorkester, og kommer opr. fra Kina.
Som noget nyt vil vi gerne indlede sæsonen med
en social sammenkomst (inkl. GF). Bodil og
Gunnar lægger hus til, så den første ”prøve”
bliver uden instrumenter. Mere herom inden
”prøvestart”.
Tak igen for mange gode musikalske timer i en
god social atmosfære i forårs sæsonen. Jeg
glæder mig til at komme i gang igen til efteråret.
Rigtig god sommer til jer alle.
Anne Cathrine

kinne@dadlnet.dk
75 82 04 56 / 21 78 25 67

Prøveplan efteråret 2009
Mandag 17. august

19.30.

Bestyrelsesmøde

Mandag 24. august
Start i Skærbæk

Besked senere

Generalforsamling
og socialt samvær

Mandag 31. august

19.30 – 22.00

Tøjhuset

Mandag 07. september

19.30 – 22.00

Tøjhuset

Mandag 14. september

19.30 – 22.00

Tøjhuset

Lørdag 19. september

10 - 16

Tøjhuset

Mandag 28. september

19.30 – 22.00

Tøjhuset

Mandag 05. oktober

19.30 – 22.00

Tøjhuset

Mandag 19. oktober

19.30 – 22.00

Tøjhuset

Mandag 26. oktober

19.30 – 22.00

Tøjhuset

Mandag 02. november

19.30 – 22.00

Tøjhuset

Mandag 09. november

19.30 – 22.00

Tøjhuset

Mandag 16. november

19.30 – 22.00

Tøjhuset

Kongensgade 111.

Lørdag 28. november

10 - 16

Tøjhuset

Stor prøve

Søndag 29. november

14.00 -

Strygerprøve

Stor prøve

Strygerprøve

Forprøve

Koncert.
16.00

Tøjhuset

Koncert

Søndag 29. november

”Hvis Fredericia Teater udlejer Tøjhuset mandage eller lørdage i
efterårssæsonen flyttes prøven til Kongensgade 111.”
se også hjemmesiden:www.fbo.abildgren.dk

Orkesterets bestyrelse har følgende medlemmer:
Formand: Anders Nørregaard 64 41 37 00 Havnegade 71 5500 Middelfart isabel@post10.tele.dk
Kassér: 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 Jernbanevej 4 - 85, 7000 Fredericia folkek@kristensen.mail.dk
Nodearkivar: Ulla Salmonsen 75 94 16 90 Børup Skovvej 22, Skærbæk 7000 Fredericia usbp@profibermail.dk

Kagerullen
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”

Mandag 24. august: Start i Skærbæk

Mandag 09. november: Anni

Mandag 31. august: Jane

Mandag 16. november: Niels
Lørdag 28. november 10 – 16

Mandag 07. september: Kathrin
Strygerprøve

Mandag 14. september: Anders
Lørdag 19. september: Lennie og Erik Ø
Mandag 28. september: Keld

Mandag 05. oktober: Erik K
Mandag 19. oktober: Marianne A
Mandag 26. oktober: Lis
Mandag 02. november: Marianne Eising

”de unge medlemmer snakker
sammen og fordeler opgaven”

Koncert søndag d. 29. november 2009 klokken 16.00 i Tøjhuset

Efterårskoncert med Fredericia Byorkester
Solist på obo: Sai Kai
Dirigent: Anne Cathrine Kielland Lund

Programmet:
F. Mendelssohn: Hebriderne, Ouverture. Op. 26.
J. Haydn: Koncert for Obo og orkester. C-dur
Solist: Sai Kai (Solooboist i
Sønderjyllands Symfoniorkester)
PAUSE
E. Elgar: Serenade for Strygere Op. 20
F. Schubert: Symfoni nr. 8. (Den ”Ufuldendte”)

Vigtige datoer i foråret 2010
(med forbehold for
lørdagsprøverne)
Lørdagsprøve 13. marts 2010 i Tøjhuset
Lørdagsprøve 24. april 2010 i Tøjhuset
Generalprøve 4. maj 2010 på Teatret
Forprøve + koncert 5. maj 2010 på Teatret

