Nytårskoncert er startskuddet til musikskolens Carl
Nielsen fejring
Når Odense Musikskole lukker dørene op til sin festlige og forrygende nytårskoncert er
det samtidig startskuddet til årets Carl Nielsen fejring. Med økonomisk støtte på over
100.000 kr. fra både pulje-midler og legater satser musikskolen stort på en massiv
markering af komponistens fødselsdag.
"Vi er glade for at have mulighed for at være med til at fejre en af de største danske komponister
nogensinde," udtaler Uffe Most, musikskoleleder. Og han fortsætter: "Carl Nielsens bidrag til vores
danske sangskat er enormt. Det er den sangskat, vi ønsker både at holde i hævd og at udvikle
på."
Derfor er Odense Musikskole med i Odense Kommunes store fejring af Carl Nielsen-året, og bl.a.
med støtte fra kommunale pulje-midler afvikler musikskolen i løbet af 2015 en lang række
arrangementer og koncerter med fokus på Carl Nielsen.
"Næsten alt hvad vi laver i 2015 vil på en eller anden måde involvere Carl Nielsen. F.eks. har vi
udarbejdet et katalog af Carl Nielsen-sange, så alle musikskole-koncerter indledes med en
fællessang i 2015. Når vi afholder Syddansk Talentkonkurrence i marts er det obligatorisk for
samtlige deltagere at spille et selvvalgt stykke af Carl Nielsen, og flere af musikskolens ensembler
har Carl Nielsen musik på repertoiret", siger Uffe Most.
At Carl Nielsens musik er 2-delt og byder på både indviklet kunstmusik og tilgængelig folketone
gør det kun mere spændende og udfordrende at arbejde med.
Til aftenens Nytårskoncert vil konferencier og operasanger Bo Horsevad synge et stykke fra Carl
Nielsens Maskarade sammen med musikskolens symfoniorkester. Aftenens øvrige indslag bliver en
blanding af Carl Nielsen og andre komponister. I pausen byder musikskolen på kransekage og
bobler.
Der er fri entré til koncerten, og alle er velkomne i Risingskolens Festsal kl. 19.30 tirsdag den 27.
januar 2015.
Hold dig opdateret med musikskolens mange Carl Nielsen-arrangementer i 2015 via vores
hjemmeside: www.odensemusikskole.dk/carlnielsen
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