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Kære ven af orkestret 

Det bliver desværre et forår med aflysninger: 
Ingen forårskoncert, EM for harmoniorkestre 
udsat til 2021, ingen Tivoli-koncert, og Blæ-
seorkestrenes Dag aflyst. Vi håber alle nu på 
en koncert i Vor Frelsers Kirke. 
 

På grund af coronakrisen bliver dette nyhedsbrev 
en ganske kort orientering om Rødovre Concert 
Band. 
 

Siden sidst 

Søndag den 27. oktober afholdt Rødovre Concert 
Band 2 koncerter for udsolgte sale. Det var 50-
året for The Beatles’ udgivelse af LP’en Abbey 
Road, der var temaet, og musikken begejstrede 
virkelig publikum. 
 

Herefter fulgte traditionelt efterårskoncerten søn-
dag den 3. november, julekoncerten den 1. de-
cember og nytårskoncerten den 5. januar. 
 

Inden forbuddet mod større forsamlinger blev ind-
ført, nåede orkestret at spille koncert i Grundtvigs 
Kirke den 27. februar. Musikken var specielt ud-
valgt til kirkerummets helt særlige akustik. 
 

Her skal især fremhæves Hartmanns Festklange 
for Messing og Orgel, hvor orkestrets messing-
blæsere stod neden for kirkens orgel, og Cop-
lands Fanfare for the Common Man, hvor musik-
ken fyldte kirken til bristepunktet. 
 

Forårssæsonen 

Forårskoncerten skulle have været den 26. april, 
men som forholdene er, måtte den aflyses. På 
programmet stod ellers hele Rødovre Concert 
Bands repertoire til europamesterskaberne for 
harmoniorkestre – men denne konkurrence, som 
skulle have været den 23. maj, er nu udskudt til 
22. maj 2021. 
 

Orkestret skulle desuden have medvirket ved fej-
ringen af Norges nationaldag den 17. maj, men 
det kan ikke gennemføres. Næste arrangement 
skulle så være Blæseorkestrenes Dag på Bakken 
den 13. juni, men det er også aflyst. 

Vi håber nu alle, at koncerten i Vor Frelsers Kirke 
den 21. juni kl. 16.00 kan gennemføres. 
 

 
 

Rødovre Concert Band i den gigantiske Grundtvigs Kirke 
 

Efterårssæsonen 

Koncertdatoerne for efteråret er desværre endnu 
ikke fastlagt, men vil fremgå af næste nyheds-
brev. Vi kan dog allerede nu fortælle, at DM for 
harmoniorkestre afholdes den 7. november i Aar-
hus Musikhus. I forbindelse med dette DM arbej-
der orkestret på at arrangere en turne til Sønder-
jylland i anledning af 100-året for genforeningen. 
 

Kontingent 

Vi kan jo desværre ikke tilbyde rabat til en aflyst 
forårskoncert, men vi håber alligevel, du vil støtte 
orkestret med det halvårlige kontingent. Hvis du i 
efteråret betalte kontingent for et helt år, er der 
ikke vedlagt girokort med dette brev. Ellers håber 
vi at modtage kontingent for foråret. Der skal end-
nu en gang lyde en særlig tak til alle, som betalte 
lidt ekstra i efteråret. 


