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Dansk Amatørorkester Samvirke
DAOS er stiftet 15. januar 1949 som lands-
forening for amatørorkestre, der beskæftiger sig 
med symfonisk eller dermed beslægtet musik. I 
Samvirket optages endvidere personlige 
medlemmer, musikskoler, institutioner m.fl. 
 
Med udgangen af denne sæson var 72 orkestre 
med ca. 2800 medlemmer tilsluttet Samvirket 
(En fortegnelse over medlemsorkestrene findes 
som bilag til denne beretning) . Hertil kommer 
antallet af personlige medlemmer, som udgør 
195 . 
 
Orkestrene dækker hele spektret indenfor 
betegnelsen ”symfonisk og dermed beslægtet 
musik” fra orkestre, der hovedsageligt beskæfti-
ger sig med den store symfoniske musik til 
orkestre, der spiller underholdningsmusik. 
Koncertoversigten (se bilag) giver et billede af 
spredningen i repertoiret. 
 
Udover orkestrenes  koncertvirksomhed medvir-
ker grupper fra orkestrene ofte i lokalområder-
nes forskellige musikaktiviteter i form af sam-
arbejde med kor, organisationer, institutioner 
m.fl. 
 
Dansk Amatørorkester Samvirke udlåner gennem 
DAOS Nodeservice nodematerialer både til 
medlemsorkestrene og til andre aktive musik-

udøvere.  Samvirket har i Centralnodearkivet en 
omfattende samling af orkesternoder. Herud-
over råder Samvirket over et betydeligt antal 
kammermusikværker, der i rigt omfang udlånes 
til medlemmerne.  
 
DAOS har siden 1995 haft overenskomst med 
KODA, der friholder medlemsorkestrene fra at 
betale afgift for opførelse af værker, der ellers er 
afgiftspligtige. En forudsætning herfor er dog, at 
der er tale om arrangementer, som medlems-
orkestrene selv står for, samt at alle koncerter 
indberettes til DAOS’s koncertkalender på 
www.daos.dk. 
 
DAOS’s formål er: 

  At fremme interessen for aktiv musik-
udøvelse. 

 At varetage medlemskredsens 
interesser. 

 At fremme samarbejdet mellem amatør-
musikensemblerne og amatørmusik-
organisationerne.  

 At fremme samarbejdet mellem 
amatørerne, de professionelle musikere 
og underviserne. 

 At fremme medlemmernes interesse og 
forståelse for musikkens sociale og 
samfundsmæssige betydning.
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Formandens beretning 2015 
Når jeg ser tilbage på de senere år, er det min 
fornemmelse, at 2015 på mange måder har 
været et stabilt og godt år i DAOS. Vores 
sommerstævne er efter en række år med større 
og mindre justeringer på det organisatoriske 
plan nu ved at finde en form, som styrelsen tror, 
kan holde en længere årrække. Det samme 
gælder vores strygerweekend og 
instrumentalkurser, som giver fornyet inspiration 
til deltagerne og som nyder ganske stor 
opbakning blandt medlemmerne. Disse 
aktiviteter skal naturligvis fortsætte støt og roligt 
de kommende år.  
 
Dette skal dog ikke få os til at udelukke nye 
initiativer. DAOS er først og fremmest jeres 
organisation, og vi skal derfor tilbyde de 
aktiviteter, I som medlemmer efterspørger. 
Derfor vil jeg opfordre alle vores medlemmer til 
at kontakte styrelsen med ønsker, I måtte have 
til projekter eller tilbud, DAOS kunne etablere. 
Om det er et kursus, I kunne tænke jer at 
afholde, men som I føler kræver mere, end I kan 
overkomme, en fælles aftale på et eller andet 
område, eller savner I noget på hjemmesiden? 
Uden input fra jer kan vi ikke blive bedre. 
 
To store projekter har nået en foreløbig 
afslutning i 2015. Det gælder dels projektet med 
graduerede noder, som er gennemført med 
økonomisk støtte fra Dansk Folkeoplysnings 
Samråd. I efteråret 2015 har været gennemført 
et antal arrangementer rundt om i landet, hvor 
de graduerede noder er blevet testet og 
vurderet. Det har givet værdifulde erfaringer, og 
styrelsen vil nu overveje, hvordan vi bedst muligt 
arbejder videre med projektet. Vi fornemmer på 
tilbagemeldingerne og fra egne erfaringer, at 
muligheden for at kombinere de originale noder 
med en tilpasset og lidt enklere version, vil give 
langt flere mulighed for at tage del i det 
fantastiske fællesskab, det er at spille i orkester. 
Vi håber, at det på længere sigt kan bidrage til, at 
endnu flere – såvel unge som ældre – oplever 
glæden ved at være aktive 
amatørorkestermusikere. 

 
Musisk Center Danmark har gennem de seneste 
2 år arbejdet på at kortlægge udbuddet af større 
koncertsale, der kan anvendes af 
amatørensembler, i København og håbede 
oprindeligt også at kunne etablere et 
Amatørmusikkens Hus i København. Selv om det 
sidste ikke viste sig realistisk, foreligger der nu en 
flot rapport, der har samlet oplysninger om 
mulige koncertsteder i København. Rapporten 
findes på Musisk Center Danmarks hjemmeside 
og giver god information til såvel københavnske 
orkestre som orkestre fra andre dele af landet, 
som ønsker at give en koncert i København. 
DAOS har bidraget aktivt til dette projekt. 
 
Som en lille organisation drevet af frivillige har 
DAOS ikke ubegrænsede ressourcer til at sætte 
aktiviteter i gang. Styrelsen har derfor valgt at 
koncentrere sig om de konkrete projekter, der er 
nævnt i det forudgående. Dette sker også ud fra 
den betragtning, at den mere politiske del, 
herunder deltagelsen i debatten om 
amatørmusikkens vilkår bedst løftes i fora, der 
dækker bredere end DAOS. Her er DAM (Dansk 
Amatørmusik) en central samarbejdspartner. 
DAOS er aktiv i DAM’s repræsentantskab, vi er 
repræsenteret i orkesterudvalget og deltager i 
de møder, DAM arrangerer. Jeg har desuden i 
2015 været aktiv i DAM’s bestyrelse. DAOS 
deltager også i medlemsmøder i AKKS 
(Amatørernes Kunst og Kultur Samråd) og er 
aktiv i DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd).  
 
De mange initiativer kan ikke gennemføres uden 
støtte udefra, og vi har i 2015 modtaget 
økonomisk støtte fra Kunststyrelsen, Brødrene 
Hartmanns Fond, Dansk Kapelmesterforening, 
Anne Marie og Carl Nielsens Fond, Den Bøhmske 
Fond, Erda og Christian Schrøders Fond, 
Fødselsdagsmindefonden for Lis Jantzen og 
Dansk Folkeoplysnings Samråd. Jeg vil gerne 
benytte lejligheden til at takke for denne 
opbakning til samvirkets arbejde. 
 
Dina Gelfer-Jørgensen, 24. januar 2016
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Sommerstævnet 2015

Det 67. sommerstævne fandt sted i Askov 

Højskole fra 25. juli til 1. august 2015. De ca. 

245 deltagere var som vanligt fordelt på tre 

formiddags- og tre eftermiddagsorkestre. 

Hertil kom seks dirigenter, 1 solist, elleve 

instruktører samt to instruktører til 

børneorkestret.  

 

Årets værker var: 

A. Berg: Violinkoncert og C. Nielsen: En 
Sagadrøm - Dirigent: Sebastian Krahnert, 
solist Marianne Granvig 
 
P. Tjajkovskiy: Symfoni nr. 6 - Dirigent: 
Tamàs Vetö 
 
L. van Beethoven: Symfoni nr. 8 - Dirigent: 
Kaisa Roose 
 
A. Bruckner: Symfoni nr. 6 - Dirigent: Robert 
Houlihan 
 
J. Brahms: Symfoni nr. 4 - Dirigent: Christian 
Kluxen 
 
M. Ravel: Ma mère l’oye (ballet)- Dirigent: 
Christian Schmiedescamp 
 
Børneorkestret instrueres af Charlotte 
Truelsen Falk og Susanne Østergaard 

 

Instruktører på stævnet var: Anna Nykvist 

(fløjte), Henrik Goldschmidt (obo), René 

Højlund Rasmussen (klarinet), Thomas 

Ekman (horn), Lars Hastrup (messing), Tom 

Nybye (slagtøj), Frederik Øland Olsen 

(violin), Rune Tonsgaard Sørensen (violin), 

Asbjørn Nørgaard (bratsch), Fredrik Schøyen 

Sjölin (cello) og Robert Sonne (bas). 

 

Ved sommerstævnet 2015 kunne DAOS for 

første gang tage den nye bygning, Rolighed, i 

brug. Bygningen er en erstatning for ”Hvide 

Hus”, der ikke længere bruges til indkvar-

tering. 

 

Sommerstævnet har de senere år gennemgået 

en række ændringer, både administrativt og i 

forhold til afvikling af stævneugen. 

Sommerstævnet ligner sig selv, men styrelsen 

følte, at det var på sin plads at gennemføre en 

række mindre justeringer. 

 

Styrelsen har i sit arbejde med justering af 

sommerstævnet støttet sig meget til de 

evalueringer, en stor del af stævnedeltagerne 

udfylder og afleverer. Alle evalueringer 

bliver gennemgået og en række forslag og 

kommentarer omsat i justeringer. Dette 

arbejde vil fortsætte i det omfang, styrelsen 

finder det relevant. 

 

I 2015 var de to største ændringer nok 

genoptagelsen af traditionen med en fælles 

sang i forbindelse med frokosten samt et 

musik-relevant foredrag tirsdag eftermiddag. 

Begge tiltag blev positivt modtaget og vil 

blive videreført. 

 

Styrelsen lægger også stor vægt på at sikre, at 

der for såvel messing som slagtøj er gode og 

spændende udfordringer. Disse 

instrumentgrupper har i mindre grad end de 

øvrige grupper mulighed for at spille 

kammermusik. Styrelsen har forsøgt at 

tilgodese disse grupper dels ved et forsøg 

med et decideret messing-ensemble i 2015 og 

dels ved valget af værker til bladspils-

orkestrene. 
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Årets stævnefoto 2015 

 

Foto: Frank Borchorst 
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Instrumentalkurser i 2015

I januar afholdtes strygerkursus i Holbæk i et 

samarbejde mellem DAOS og Holbæk 

Symfoniorkester. Violinisten Julie Eskær 

instruerede i Bartok: Rumænske danse og 

Mozart: Divertimento i F-dur. 

 

28. februar og 1. marts var cellisten Ursula 

Smith instruktør ved et cello- kursus i Holte, 

som DAOS og Amatørsymfonikerne 

samarbejdede om.  

 

Beretning om begge kurser kan ses i 

Musikmagasinet nr. 38, side 20-21, som 

foreligger både i papirudgave og på 

www.damdk.dk 

 

I oktober måned blev der i samarbejde med 

Amadeus Ensemblet afholdt et kursus for 

hornister med Jeppe Rasmussen som 

instruktør. 

 

Strygerstævnet, som for 3. år i træk foregik i 

Helsingør Vandrerhjems hyggelige lokaler, 

havde 31 deltagere i weekenden 6. – 8. 

november. På programmet var Serenade for 

strygere nr. 3 af Robert Fuchs, instrueret og 

dirigeret af violinisten Marianne Granvig. 

Stævnet sluttede med en lille koncert søndag 

eftermiddag. Datoen for strygerstævnet 2016 

er allerede fastlagt. Se nærmere i afsnittet om 

aktiviteter i 2016. 

 

DAOS hører gerne fra andre orkestre, der har 

lyst at være værter for et instrumentalkursus, 

som skal være åbent for alle DAOS-

medlemmer. 

 
 

 
Cello-kursus med Ursula Smith.  Foto: Gunilla Josephsen 

 
 

http://www.damdk.dk/
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Musikmagasinet 
Musikmagasinet er DAM’s medlemsblad for 

danske amatørmusikere,  hvori  DAOS har 

egne sider med stof af speciel  interesse for 

vores medlemmer. Bladet udkom i 2015 med 

4 numre, hvor DAOS-siderne bragte artikler 

om medlemsorkestres historie, koncerter og 

anden virksomhed, samt omtaler af stævner 

og kurser arrangeret af DAOS. 

 

Selv om kommunikation fra DAOS-styrelsen 

til medlemmerne i stigende grad foregår via 

DAOS’ hjemmeside, finder styrelsen det 

værdifuldt at have et organ, hvor 

medlemmerne har mulighed for via 

debatindlæg og ideoplæg at inspirere 

hinanden, og samtidigt holde sig orienteret 

om, hvad der sker inden for andre områder af 

amatørmusikken. 

 

Stof til DAOS-siderne modtages af 

redaktøren, Jytte Steffensen, 

je@steffensen.mail.dk. 

 

Musikmagasinet sendes til 

medlemsorkestrene til uddeling i orkesteret 

samt direkte til personlige medlemmer af 

DAOS. Det kan desuden læses på 

www.damdk.dk. 

 

Justering i antallet af tilsendte eksemplarer 

kan ske ved henvendelse til Dina Gelfer-

Jørgensen på formand@daos.dk. 

 

 
Dansk Amatørmusiks orkesterkonsulent 
I 2015-2016 tilbød DAM orkesterdirigent-

kurser, der var inddelt i 3 niveauer. Kurserne 

var for dem, der ønskede at forbedre deres 

direktion. Niveau 1 var for nybegynderne i 

direktionsfaget, mens niveau 2 var for de 

mere øvede. Det 3. niveau var for dem med 

en stor erfaring. Som noget nyt var der en 

udvælgelsesdag til dirigentkurserne. Igen i 

2016/2017 vil DAM tilbyde orkesterdirigent-

kurser, og ligesom i 2015 skal kursisterne 

have nogle at øve sig på, så DAM vil 

annoncere efter øveorkestre. 

 

Ud over dirigentkurserne afholdte DAM også 

kurset ’Markedsfør dit orkester’. Kurset 

indeholdte et inspirerende oplæg med Kim 

Bisgaard med mulighed for at stille 

spørgsmål, herefter var der workshop i 

grupper. En spændende dag med god 

mulighed for at møde andre musikere og 

orkestre. Dette kursus vil DAM også afholde 

2016. 

 

DAM afholdte som noget nyt et kursus i ’Lær 

at orkestrere’ med Kasper Rofelt. Kurset i 

orkestrering henvendte sig til alle, som gerne 

ville kunne arrangere og instrumentere musik 

for forskellige ensembler. Det kursus vil også 

blive udbud igen i 2016.  

 

Igen i år arrangerede DAM Musikkursus for 

Unge, det der tidligere hed Vesterlund. 

Kurset er for unge i alderen 13 -20, der elsker 

at spille i orkester. Der var mulighed for at 

spille i symfoniorkester, strygeorkester, 

harmoniorkester og bigband. I 2015 var vi 

meget tæt på at have helt udsolgt til 

Musikkurset, og der var venteliste på flere 

instrumenter. I skrivende stund er vi allerede 

igen meget tæt at have venteliste på flere 

instrumenter til stævnet i 2016. Så vi håber, 

at vi får kurset helt udsolgt. 

 

DAMs orkesterudvalg består af Christian 

Kluxen, Henrik Lützen, Niels-Ole Bo 

Johansen; Charlotte Borchorst Faurschou, 

Carl Aksel Nielsen samt orkesterkonsulent 

Winni Siig Nielsen. Udvalgets arbejde er at 

styrke og udvikle DAMs kurser, således de 

imødekommer orkesterlivets behov for 

veluddannede og kompetente dirigenter og 

instruktører. 

http://www.damdk.dk/
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Graduerede noder

Gennem mere end et år har DAOS arbejdet 

på at få et antal værker med noder på flere 

niveauer klar. Nu er projekt "Graduerede 

noder" søsat og afprøvet, og de første værker 

ligger klar. Nodematerialet er til rådighed for 

såvel amatørorkestre som musikskoler. 

Henvendelse skal ske til DAOS' nodearkiv. 

Graduerede noder er en simplificering af 

værkets originale stemmer, udformet således 

at mindre øvede amatørmusikere får 

mulighed for at spille med i værker, der ellers 

ville være for svære. 

Det kan være med til at give børn og unge 

oplevelsen af “suset” ved at være med til at 

spille den store musik, eller det kan gøre det 

mere overkommeligt for voksne amatører at 

vende tilbage, hvis instrumentet har ligget på 

hylden i nogle år, mens de selv har haft fokus 

på karriere og familieliv.  

DAOS har i efteråret 2015 afprøvet det 

graduerede nodemateriale til strygere på to 

heldags orkesterstævner i henholdsvis Århus 

og Hillerød, og noderne fra det ene 

orkesterstævne blev desuden afprøvet som 

bladspil på et strygerstævne. 

Århus Musikskoles strygerorkester 

”Nedstrygerne” har sammen med Århus 

Strygerensemble spillet værker af Mozart, 

Bach, Britten og Leroy Andersson med Mette 

Hanskov som dirigent, og Nordsjællands 

Sinfonia var i november vært for et 

heldagsstævne for fuldt symfoniorkester, 

hvor der blev spillet 1.sats af Brahms 

symfoni nr. 1 og Ouverturen til Elverhøj af 

Kuhlau, ligeledes med Mette Hanskov. 

Desuden blev Mozarts Salzburgersymfoni nr. 

1 afprøvet som bladspil på DAOS 

strygerstævnet i Helsingør  med Marianne 

Granvig som dirigent.  

Efter stævnerne blev deltagerne bedt om at 

udfylde et elektronisk evalueringsskema.   

Konklusionen på projektet er, at DAOS 

absolut bør arbejde videre med konceptet. 

Dels er der behov for at lave gradueret 

nodemateriale i større målestok, og dels skal 

der findes hensigtsmæssige metoder til at 

udbrede kendskabet til, at det findes. 

Stævnet i Århus viste klart potentialet i et 

samarbejde mellem musikskolen og det 

lokale amatørorkester, men trods ihærdig 

indsats fra Nordsjællands Sinfonia lykkedes 

det ikke at få en eneste af musikskolerne i 

Nordsjælland gjort interesseret i at medvirke 

i projektet. 

Musikskoleeleverne har brug for at opleve, at 

der er et aktivt amatørmusikliv uden for 

musikskolen, som de vil kunne deltage i, når 

de bliver ældre. Her ligger en udfordring, 

som DAOS vil arbejde med at finde en 

løsning på. 
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KODA rapportering og koncertkalender på www.daos.dk  
Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) og 
KODA har siden 1995 haft en aftale om, at 
medlemsorkestrene ikke skal betale KODA-
afgift for de koncerter, de selv står som 
arrangører af.  
 
Aftalen omfatter ikke musikdramatiske 
værker (operaer, opretter, musicals, ballet-
ter o.l.) og heller ikke arrangementer, arran-
geret af eller i samarbejde med tredjemand. 
 
Aftalen med KODA forpligter hvert enkelt 
medlemsorkester til at indsende oplysninger 
om alle sine koncertaktiviteter, også selv om 
de ikke indeholder afgiftspligtig musik. 
Medlemsorkestrene skal også indsende 
oplysningerne, hvis det er tredjemand (dvs. 
andre end orkestret selv), der er ansvarlig 
for koncerten. 
 
Det skal af medlemsorkestrenes koncert-
programmer fremgå, at orkestret er tilsluttet 
DAOS, og ligeledes hvem der er arrangør af 
koncerten, altså enten orkestret selv elle 
tredjemand. 
 
For at gøre det nemt at indrapportere oplys-
ningerne har DAOS i samarbejde med 
internetportalen Kultunaut udviklet en 
koncertkalender, som giver en række fordele 
for medlemsorkestrene: 

 Bred markedsføring af koncerterne, 
der vil blive annonceret på 
kultunaut.dk, på daos.dk, på 

damdk.dk samt i alle de lokale 
medier, der samarbejder med 
Kultunaut.  

 Mulighed for elektronisk salg af 
billetter via jeres egen hjemmeside 
og via Kultunaut i samarbejde med 
billetsystemet Place2Book, der er det 
billigste på markedet (uden gebyrer). 

 Automatisk rapportering til KODA af 
jeres koncertprogrammer, så I der-
med lever op til de krav, der stilles i 
den kollektive aftale mellem DAOS og 
KODA. 

 Et standard koncertprogram klar til 
print eller som rå-udgave til videre 
bearbejdning. I får mailet et link til en 
fil med de indtastede oplysninger sat 
op som et koncertprogram. 

 
Det er obligatorisk for alle medlemsorkestre 
at indtaste alle deres koncertaktiviteter i 
koncertkalenderen som findes på 
www.daos.dk. Vejledning i indtastning og 
brug af koncertkalenderen findes også på 
hjemmesiden under ”KODA”. 
 
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at 
koncerter, der ikke er rapporteret til KODA 
via koncertkalenderen på www.daos.dk, ikke 
er omfattet af overenskomsten med KODA. 
Derfor vil KODA i givet fald være berettiget 
til at opkræve sædvanlig afgift direkte hos 
det pågældende medlemsorkester. 

 
 
 
 
 
 

http://www.daos.dk/
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DAOS nodeservice 

Nodearkivet benyttes af langt de fleste af 

DAOS’s orkestre og personlige medlemmer, 

når der skal fremskaffes nodemateriale. I det 

meget store arkiv findes knap 3.000 

orkesterværker og ca. 2.500 

kammermusikværker samt en samling på ca. 

800 værker for salonorkester. Hertil kommer 

en stor partitursamling. 

 

Nodearkivet er et serviceorgan, hvor man kan 

få hjælp og vejledning i forbindelse med sit 

nodelån. Selvom et ønsket værk ikke findes i 

arkivet, vil det ofte være muligt at fremskaffe 

det hos vores samarbejdspartnere i Norge, 

Sverige og Tyskland.  

 

Udover det løbende udlån til orkestrene er 

der også hvert år de to meget store udlån af 

kammermusiknoder til henholdsvis 

Vesterlund-stævnet og Sommerstævnet på 

Askov, hvor der bliver stillet henholdsvis ca. 

100 og ca. 400 kammermusikværker til 

disposition for deltagerne.  

Det er også nodearkivaren, der fremskaffer 

nodematerialet til de 6 værker, der normalt 

spilles på Sommerstævnet, og som fremstiller 

og udsender orkesterstemmerne til 

deltagerne. 

 

Kataloger over de værker, der kan lånes, 

findes på www.daos-kataloger.dk eller via 

DAOS’s hjemmeside. 

Det nemmeste når man skal bestille 

nodemateriale, er at sende en mail til mig på 

daos@mail.dk med oplysning om komponist 

og værk. 

 

Morten Frøsig 

nodearkivar 

            

          
                          Foto: Hans Mattsson 

 
 
 
 

http://www.daos-kataloger.dk/
mailto:daos@mail.dk
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Nodeudlån 2015 
Albinoni 1 

Anderson 1 

 

Bach (fam.) 12 

Bartok 2 

Beethoven  5 

Bizet  1 

Brahms 1 

Britten 3 

Bruch 1 

 

Coates 1 

 

Dvorak 2 

 

Elgar 2 

Enna 1 

 

J. Gade 1 

N.W. Gade 3 

Gounod 2 

Grieg 4 

 

Hamerik 1 

Hartmann 1 

Haydn 7 

Hornemann 1 

Händel 2 

 

Jacob 1 

 

Ketelbey 1 

Khachaturian 2 

Kuhlau 1 

 

Larsson 2 

Loewe 3 

Lumbye 10 

Mahler 1 

Mendelssohn 4 

Mozart 8 

Mussorgsky 1 

 

 

 

Nielsen, Carl 41 

 

Offenbach 1 

 

Pachelbel 1 

Puccini 4 

 

Rachmaninov 1 

Reesen 2 

Respighi 1 

Riisager 1 

Rodgers 1 

Rosing-Schow 1 

Rossini 2 

 

Saint-Saëns 1 

Schubert 3 

Sibelius 1 

Stamitz 1 

Stenhammar 1 

Strauss (fam.) 6 

Suppé 1 

Svendsen 3 

 

Tchaikovsky 8 

Torelli 1 

 

Verdi 2 

 

Wagner 1 

Waldteufel 1 

Warlock 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt orkester-

værker: 176 

            (2014: 231) 
 

I alt kammer-

musikværker: 
43  (2014: 61) 

 

Hertil kommer udlån til 

Askovstævnet:   

ca. 370 kammermusik-

værker og 

Vesterlundstævnet: 

ca. 90 kammermusik-

værker 
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DAOS stævner og udviklingsprojekter i 2016 
Det 68. sommerstævne på Askov Højskole 
starter den 30. juli og slutter den 6. august 
2016. Tilmeldingen til stævnet åbnede den 
29. januar. Deltagerne indgår som sædvanlig 
i seks orkestre, tre om formiddagen (a-c) og 
tre om eftermiddagen (e-g), med følgende 
værker og dirigenter: 
A: J. Sibelius: Symfoni nr. 1. Dirigent: 
Christian Øland 
B: D. Shostakovitj: Symfoni nr. 5. Dirigent: 
Jules van Hessen 
C: F. Mendelssohn: Symfoni nr. 5. Dirigent: 
Morten Ryelund 
E: R. Vaughan Williams: Symfoni nr. 6. 
Dirigent: Russell Harris 
F: A. Dvorak: Symfoni nr. 9. Dirigent: Damian 
Iorio 
G: A. Copland: Appalachian Spring (ballet). 
Dirigent: René Bjerregaard. 
Børneorkestret instrueres af Charlotte 
Truelsen Falk og Susanne Østergaard. 
 
Det årlige strygerstævne finder som vanligt 
sted i Helsingør Vandrehjem. Datoerne i 
2016 er 11. - 13. november. Der vil være 
mulighed for at overnatte på 
vandrehjemmet eller man kan deltage i 
stævnet uden overnatning. Dirigent bliver 
Vincenzo M J Milletari. Program vil blive 
fastlagt i løbet af foråret og detaljerne 

offentliggøres på hjemmesiden i løbet af maj 
måned. 
 
Med Esbjerg Symfoniorkester som vært har 
der allerede været afholdt det første kursus i 
2016. Det fandt sted i weekenden 16. – 17. 
januar 2016. Radi Radev var instruktør for 
kurset, der henvendte sig til træblæsere. 
 
I weekenden 24. – 25. september 2016 
afholdes der med Amatørsymfonikerne som 
vært et bas-stævne med Joel Gonzalez som 
instruktør.  
 
Der kan sagtens gennemføres flere 
instrumentalkurser. Interesserede medlems-
orkestre kan blot henvende sig til DAOS’ 
næstformand Knud Ebbesen på e-mail 
kee@egebakken.dk eller telefon 40343531. 
 
I det hele taget vil DAOS bidrage til at sætte 
den klassiske amatørmusik på dagsordenen 
og deltager aktivt i det arbejde, der udføres i 
regi af såvel DAM som AKKS og DFS. Særligt i 
vil forhandlingerne omkring en ændret 
organisering af amatørmusikken og 
indgåelse af en ny fireårig rammeaftale for 
DAM være et centralt element i styrelsens 
arbejde. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:kee@egebakken.dk
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DAOS æresmedlemmer                           

                               
          Knud Mouritsen formand 1967 – 1987      Flemming Sarroe  formand  1987 – 2011 
                Foto: Knud Ebbesen                                                       Foto: Knud Ebbesen 

 

 

                     
 
Marianne Granvig, instruktør  Henrik Sardemann, styrelsesmedlem gennem 40 år 
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DAOS styrelse 2015 
  
Dina Gelfer-Jørgensen, formand 
Slangerupgade 21, 1.th., 2200 København N 
Tlf.: 2425 7932 
e-mail: formand@daos.dk 
 
Knud Ebbesen, næstformand 
Egebakken 12, Nødebo, 3480 Fredensborg 
Tlf.: 4034 3531 
e-mail: kee@egebakken.dk 
  
Jytte Steffensen, sekretær 
Jægerbakken 6, Sigerslevøster, 
3600 Frederikssund 
Tlf.: 7511 5399 
e-mail: je@steffensen.mail.dk 
 
Pia Sverdrup-Jensen, kasserer 
Nærum Vænge 140, 2850 Nærum 
Tlf.: 3086 8639 
e-mail: kasserer@daos.dk 
 
Louise Broch 
Medelbyvej 56, 2610 Rødovre 
Tlf.: 3670 4252 
e-mail: louisebroch@gmail.com 
 
 
 
 

Peter Schultz 
Strandagervej 13,  
2900 Hellerup 
Tlf.: 3962 0931 
e-mail: peterschultz21@gmail.com 
 
Agnete Andersson  
Nygårdspark 63 
3520 Farum 
Tlf. 47522206 
e-mail: agnete.andersson@c.dk  
 
Susanne Østergaard 
Høveltsvangvej 12 
3450 Allerød 
Tlf.: 4094 8511 
e-mail: susanne@musiksusanne.dk 
   
Charlotte Truelsen Falk (indtil 11/4 2015) 
Solbuen 71 
3400 Hillerød 
Tlf.: 5050 5533 
e-mail: ctruelsenfalk@gmail.com 
 
Louise Ømann 
Bredevej 89, 2830 Virum 
 Tlf. 2024 2850 
e-mail: louiseomann@gmail.com 
 

  

Andre DAOS adresser 

DAOS Sekretariat  
Varetages af DAM / Hanne Nielsen 
Ryesgade 10, 1. 
8000  Århus C 
Tlf.: 8619 8099 - fax: 8619 2454 
e-mail: sekretariat@daos.dk 
 
DAOS Nodeservice 
Morten Frøsig 
Teglgårdsvej 135, 3050 Humlebæk 
Tlf. og fax: 7582 8405 
e-mail: daos@mail.dk 
Nodekatalog: www.daos-kataloger.dk 

  
Sommerstævnets administrator 
Connie Wilhjelm 
Strandgårds Allé 56 
3600 Frederikssund 
Tlf.: 4244 2549 
e-mail: daos@daos.dk 
  
Indlæg til Musikmagasinet (DAM-bladet) 
Jytte Steffensen 
Jægerbakken 6, Sigerslevøster 
3600 Frederikssund 
Tlf.: 7511 5399 

mailto:peterschultz21@gmail.com
mailto:ctruelsenfalk@gmail.com
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e-mail: je@steffensen.mail.dk 

DAOS medlemmer 
 
DAOS havde ved udgangen af 2015 195 person-
lige medlemmer og 72 medlemsorkestre. 
 
De to tidligere formænd Knud Mouritsen og 
Flemming Sarroe, instruktøren Marianne Granvig 
samt det mangeårige styrelsesmedlem Henrik 
Sardemann er æresmedlemmer af DAOS. 
 
DAOS optager som medlemmer ethvert amatør-
orkester, der beskæftiger sig med symfonisk eller 
dermed beslægtet musik. Orkestrets medlem-
skab dækker alle faste medlemmer af orkestret. 
Desuden optager DAOS personlige medlemmer, 
samt musikskoler, institutioner m.fl. 
 
Medlemskabet giver adgang til at deltage i DAOS' 
arrangementer og til at benytte DAOS' node-
service til væsentlig reduceret pris. Desuden 
modtager medlemmerne "Musikmagasinet" fire 
gange om året. Medlemmernes koncerter er 
desuden omfattet af DAOS’s aftale med KODA, 
såfremt koncerterne indrapporteres via 
koncertkalenderen på www.daos.dk. 

 
Medlemsorkestrene får tilsendt magasinet 
samlet, mens personlige medlemmer får det 
tilsendt direkte. 
 
Man kan deltage på egen hånd i DAOS' stævner, 
når man er fyldt 16 år, og når man er fyldt 16 år, 
skal man være personligt medlem eller medlem 
af et medlemsorkester for at deltage. Indtil man 
fylder 16 år, kan man kun deltage i stævner i 
følge med en voksen, som er medlem. Børn og 
unge, der er aktive deltagere i DAOS stævner, 
kan få ungdomsreduktion på deltagerbetalingen, 
indtil de er fyldt 25 år. 
 
Kontingentet for medlemsorkestre er 50 kr. pr. 
aktivt orkestermedlem (minimum 400 kr. og 
maksimum 2.500 kr.) årligt. Personlige medlem-
mer betaler 150 kr. årligt. Indmeldelse i DAOS og 
opdatering af medlemsinformationer sker online 
på www.daos.dk.

 
                                 

 
Foto: Hans Mattsson 

 


