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Kære ven af orkestret 

De allersidste coronarestriktioner bliver nu 
ophævet og giver plads til hele 3 koncerter i 
Viften. Den nye musikskole bliver snart indvi-
et. Planlægningen af næste års EM i Frankrig 
er i fuld gang. 
 

Siden sidst 

Det lykkedes at gennemføre de to kirkekoncerter i 
Grundtvigs Kirke og Vor Frelsers Kirke. Der måtte 
højst være 50 personer i orkestret og på tilskuer-
rækkerne var der stadig regler om afstand m.m. 
Den 13. juni blev Rødovre Musikpris 2021 uddelt 
ved en koncert i Viften. Det plejer jo at være til en 
propfuld sal, men coronaen betød, at kun hvert 
andet sæde var besat, og antallet af medvirkende 
var også begrænset meget. 
 

Efterårssæsonen 

Nu falder så de sidste restriktioner, og forhåbent-
lig kan kulturen og musikken folde sig fuldt ud. 
Det bliver til hele tre Viften-koncerter dette efterår. 
 

Først en særlig koncert, som allerede afholdes 
tirsdag den 28. september kl. 19.30. Temaet er 
Sydamerikansk musik og solist er René Højlund i 
klarinetkoncerten Latin American Chronicles. 
 

Dernæst kommer den længe ventede koncert, 
som markerer Jørgen Misser Jensens 50 års jubi-
læum som dirigent for Rødovre Concert Band. 
Det er søndag den 14. november kl. 16.00. Jo-
han de Meij er gæstedirigent med sin symfoni nr. 
4, hvor også Rødovre Korskole medvirker. Dette 
værk gentages i øvrigt i Århus den 20. november 
som et indslag i DM for Brass Bands. 
 

Endelig er der julekoncerten, som bliver lørdag 
den 18. december kl. 15.00. Vi kender endnu in-
gen detaljer om denne koncert, men mon ikke vi 
får masser af julestemning. 

 

Den nye musikskole 

Byggeriet af den nye musikskole er ved at være 
færdigt. Når man tænker på forholdene i det gam-
le mejeri, så bliver det virkelig lækre omgivelser 
for de kommende musikelever. Den nye, lille kon-
certsal er planlagt at skulle indvies ved et arran-
gement tirsdag den 12. oktober kl. 16. Musik 
Unik medvirker. 

 
Koncerter næste år 

Kommunens nytårskoncert forventes at blive søn-
dag den 9. januar kl. 15.00 – men det er endnu ik-
ke bekræftet. 
 
Og så er der jo EM i Frankrig, som nu afholdes efter 
2 års udsættelse. Der deltager 9 orkestre i konkur-
rencen, som holdes over 2 dage. Rødovre Concert 
Band skal spille lørdag den 21. maj kl. 11. Konkur-
rencen kan streames. 
 
Mon ikke orkestret spiller konkurrenceprogrammet 
ved en forårskoncert i Viften? Det gør de helt sik-
kert, men vi kender endnu ikke datoen. 

 
Rabatkuponer 

Med dette brev følger hele seks rabatkuponer. 
Der er to til den latinamerikanske koncert, to til 
jubilæumskoncerten og to til julekoncerten. Vi hå-
ber, du vil benytte dig af kuponerne, men du er 
også meget velkommen til at forære dem væk til 
venner eller bekendte. 
 

Kontingent 

Efter nogle år, hvor kontingentet har været 155 kr. 
pr. halvår, har generalforsamlingen hævet kontin-
gentet en smule til 160 kr. Hvis du har betalt kon-
tingent for et helt år, er der ikke vedlagt girokort 
med dette brev. Ellers håber vi at modtage kon-
tingent for efteråret. Venneforeningen modtager 
mange frivillige bidrag oven i kontingentet, og det 
er både vi og orkestret meget taknemmelige for.

 
 

 


