
Kom til Strygerkursus  
lørdag d. 4. marts 2023  

med Carl - Oscar Østerlind! 
 
Holbæk Symfoniorkester inviterer atter til en lærerig strygerdag. 

 
Vores Instruktør er for 
tredje år i træk den 
superdygtige cellist 
Carl-Oscar Østerlind. 
Vi glæder os til igen at 
blive inspireret af ham 
og håber, at rigtig 
mange har lyst til at 
spille sammen med os 
LØRDAG d. 4. MARTS 
på Elværket i Holbæk. 

Carl-Oscar er 
uddannet på bl.a. Det 
Kongelige Danske 
Musikkonservatorium 
hos Morten Zeuthen 
og har en flot karriere 
som solocellist, i 

kammermusik, i flere både inden- og udenlandske orkestre og 
senest som dirigent for amatørsymfonikerne.  
Læs mere på www.carl-oscar-osterlind.com, hvor du også kan høre 
prøver på hans spil. 

Repertoire 

Plink, plank, plunk fra 1951 er Leroy Anderson’s humoristiske 
værk med kreative, instrumentale effekter. Det var i mange år 
kendingsmelodi i CBS’ TV-program ’I’ve got a secret’, hvor et 
spørgepanel konkurrerede om at finde en deltagers (f.eks. Ronald 
Reagan, Bobby Fischer m.fl.) hemmelighed. Hør gerne stykket 
f.eks. på https://www.youtube.com/watch?v=wMKeNNF2nuM  
 

Serenade for Strings fra 1937 er svenske Dag Wirén’s mest kendte 
værk og består satserne I. Preludium, II. Andante espressivo, III. 
Scherzo, IV. Marcia. 

Hvem er vi? Se mere på https://www.holbaeksymfoni.dk  

 

 

Dato: Lørdag d. 4. marts 2023 

Sted: Elværket, Gasværksvej 9, 
4300 Holbæk 

Dagens program: 
9:30 Registrering og Kaffe 
10:00 Kursus med Carl-Oscar 
12:30 Frokost 
!3:30 Kursus fortsætter 
15:15 Kaffe og kage 
15:30 Intim koncert 

Pris incl. kursus, sandwich, vand, 
kaffe og kage: 
25 år eller ældre:      350 kr 
Under 25 år:             100 kr 

Tilmelding sendes på mail til Jette 
Højsted på j.hojsted@gmail.com. 
Opkrævning sendes efter 
tilmelding.  
Husk at angive dit instrument, 
herunder for violiner om du helst 
vil spille 1. eller 2. violin, samt din 
alder, hvis du er under 25. 

Noder bliver sendt til dig pr mail 
efter betaling. Der er ingen sidste 
tidsfrist for tilmelding, men jo før 
jo bedre.  

Dagen slutter med en lille intim 
koncert, hvor vi gennemspiller 
hele repertoiret. Alle er 
velkomne, så byd gerne dine 
nærmeste til at høre på. Kaffe og 
kage kan købes.  

Spørgsmål kan rettes til Marthe 
Gudmand-Høyer på 23 72 85 23 
eller marthegh@me.com.   


