
 

 
 

      
Ollerup den 1. december 2015. 

Nyhedsbrev 5 
 
Ny koncertsal 
Arbejdet med at realisere en rigtig koncertsal i Ollerup har nu givet resultat! Efter et lang tilløb og 
mange overvejelser er bestyrelsen bag Ollerup Efterskole nu klar til at trykke på knappen og påbe-
gynde opførelsen koncertsalen i 2016. Det bliver en sal med ca. 425 siddende pladser, der både 
kommer efterskolelivet men så sandelig også/i høj grad befolkningen i Svenborg og på Sydfyn til 
glæde og gavn. Der er tale om en sal af betydelige dimensioner, som vi ganske enkelt mangler her i 
området til større musikalske og kunstneriske oplevelser. Salen skal designes til akustisk musik! 
 
Med til status på vores arbejde hører også, at vi har foretaget en grundig research for at finde 
frem til den helt rigtige sal. Vi har købt 7.000 m2 jord vest for Ollerup Efterskole og lokalplanen 
giver tilladelse til at opføre en skolebygning/koncertsal. Vi har sparet sammen + opnået donatio-
ner + fået mulighed for at lånefinansier, så vi nu råder over 14.5 mio. kr. 
 
Se et indslag om den nye koncertsalen på TV2 Fyn her: http://www.tv2fyn.dk/nyheder/25-11-
2015/1930/ny-koncertsal-pa-ollerup-efterskole#player?clip#player 
 
Vi har tidligere indhentet positive tilkendegivelser fra mulige samarbejdspartnere/brugere af salen 
(bl.a. Svendborg Kommune, Baggårdsteatret og Den Fynske Opera). Vi forventer en mulig synergi 
ved et samarbejde med Ollerup Gymnastikhøjskoles store og markante nye tiltag i form af multi-
arenaen.  
 
Hertil kommer, at Ollerup Efterskole er ved at etablere et samarbejde med en række folkeskoler i 
Svendborg under lov om åben skole (omkring morgensang og kor) samt at vi er i gang med et 
spændende udviklingssamarbejde med Svendborg Gymnasium om at oprette en ny æstetisk gym-
nasial linje fra 2017. I disse samarbejder vil den kommende sal for alvor komme i brug – til glæde 
og gavn for mange unge mennesker. 
 
Sponsorer til salen 
Vi har oplevet en stor opbakning og modtaget mange positive tilkendegivelser samt mange dona-
tioner fra såvel erhvervslivet som private. Da vi stadig søger efter sponsorer, vil jeg benytte denne 
lejlighed til at spørge læserne af nyhedsbrevet, om I kender nogle potentielle sponsorer? 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FOR MEGET! 

        
    Hvad mon de to nu finder på                           Flotte scenebilleder                                    Herlig og fyrig musik 

 
Det var en meget stor glæde, at så mange af jer prioriterede at komme for at se årets musikteater: 
FOR MEGET. Det blev en forestilling, der til fulde levede op til vore forventninger. Det er meget 
imponerende, hvad 114 unge mennesker kan få givet udtryk for på bare 10 dage. Mon ikke, der 
var mange, der gik hjem med noget at tænke over? – og samtidig var fulde af fortrøstning over alt 
det, de unge sætter fokus på.  
 

     
                                                Musikteateret set – sådan lidt bagfra, - alt det vi andre ikke ser. 

 
Forældrekursus – i børnenes fodspor 
I forbindelse med musikteaterforestillingerne var det en stor fornøjelse at kunne præsentere jer 
for tanker bag og brochuren for Forældrekursus – i børnenes fodspor, der afvikles fra den 30. juni – 
3. juli 2016. Brochuren er vedhæftet dette nyhedsbrev eller læs den på skolens hjemmeside 
(http://www.ollemus.dk/foraeldrekursus-2016/) og husk tilmelding på www.ollemus.dk 
 
Koncerter 
Siden sidst har vi haft flere fornemme koncerter her på skolen. Vi har haft en optræden med 
Odense Symfonietta, der opførte en nyskrevet symfoni til ære for Carl Nielsen: Lyden af Fyn. Et par 
uger efter gæstede Postyr Project, der måske er det mest innovative vokalemsemble i landet! Ef-
ter hver koncert møder vi elever, der uforbeholden siger: Wow, det var den bedste koncert! Og så 
er det jo skønt at arrangere koncerter! 
 



 

 
 

  
                                Lyden af Fyn med Odense Symfonietta                      Koncert med Postyr Project 

 
Korets koncertrække 
Hvert år er det lidt af et puslespil at få fælleskorets koncertrække til at falde på plads. I år havde vi 
den ekstra udfordring, at publikummet til københavnerkoncerten simpelt hen er vokset gennem 
de seneste år, hvorfor vi måtte se os om efter et nyt koncertsted. Derfor efterlyste vi lidt hjælp fra 
jer, forældre - i forrige nyhedsbrev. Nu er alt faldet på plads og der skal derfor lyde en meget stor 
tak til de mange gode hjælpende forældre. Der kom mange gode forslag til spillesteder og alle var 
meget hjælpsomme ift. at få koncerten på plads. Det er ganske enkelt overvældende at mærke 
jeres opbakning. Resultatet blev, at vi i år inviterer til koncert på Nærum Gymnasium den 18/5, vor 
der er plads nok.  
 
Den kommende tid 
De kommende uger kan sammenfattes under overskrifterne: Nu tændes tusind jule-
lys/adventsmøde/juleaktiviteter og terminsprøver… 
 
Adventsmøde 
Torsdag den 3. december kl. 19.30 inviterer vi - sammen med højskolen og menighedsrådet i byen 
- til det traditionsrige Adventsmøde på Gymnastikhøjskolen (på den anden side af vejen). Der by-
des på fællessang og adventstale. Årets taler er Finn Slumstrup, der er tidligere lærer, højskolefor-
stander på Vallekilde, kanalchef på P1 samt forfatter til en række bøger om så forskellige emner 
jazz og Udkantsdanmark. Men nok så vigtigt for os på OE er der korsang og Luciaoptrin. Det er ved 
denne lejlighed, at der er officiel premiere på Ollerup Efterskoles store og imponerende fælleskor 
– årgang 2015 – 2016.  
Samtidig med at der er fokus på det fag-faglige, er alle pigerne også travlt optagede af at lære san-
gene og trinene til årets Luciaoptog, hvor de skal indvie de nye Luciakjoler, som nogle af jer har 
været med til at sy. Koret har også travlt med at få finpudset de korsange, der skal synges til ad-
ventsmødet. OBS: Det kan være en god idé at parkere på Efterskolen og gå over på Højskolen. 
 
I den just forgangne weekend er skolen blevet julepyntet, så her er rigtig hyggeligt. En gruppe ele-



 

 
 

ver spillede og sang julen ind på Bytorvet i Ollerup, ved Brugsen med et kæmpe juletræ, mange 
folk og en dejlig stemning. 
 
Årets sidste koncert 
Onsdag den 9. december kl. 19.30 byder vi velkommen til årets sidste åbne koncert i Symfonien. 
Det er trompetisten Mads La Cour (bl.a. solotrompet i DR´s big band), der kommer sammen med 
sin nye kvartet ALMUGI 4tet og sin meget personlige musik. Der er tale om organisk, levende og 
nutidig jazz med et bredt og varieret indhold med inspiration fra folkemusik til avantgarde. Det 
nordiske univers undersøges og det frie tonale sprog og kollektive improvisationer er i højsædet.  
 

 
Mads La Cour for fuld udblæsning 

 
Ind under jul… 
Snart er det tid for terminsprøverne, hvor de sidste ugers ”terperi” gerne skulle vise gode resulta-
ter. Men det er også tid til juleaktiviteter, hovedrengøring og ikke mindst tid til endnu en store 
korweekend den 12. og 13. december, hvor der skal arbejdes intenst med repertoiret til Nytårs-
koncerterne.  
For at det hele ikke skal gå op i prøver, har vi juleaktiviteter, bankospil, og vi har kontaktgruppear-
rangement samt sidst, men ikke mindst julefest med julemad og dans om det store træ i Symfoni-
en.  
 
Alle faglærerne har også haft gang i skriveriet, vi har nemlig skrevet decemberudtalelser til alle 
eleverne. Det er små statements, så både I og eleverne kan se, hvordan vi oplever dem i fagene. 
Udtalelserne bliver sendt hjem til jer lige op til jul sammen med en invitation til konsultationer den 
30. januar, der foregår i tidsrummet 10.30 – 19.00. Konsultationerne ligger på begge sider af et 
forældrearrangement, hvor eleverne vil optræde med deres fritidsbands som foregår mellem kl. 
13.00 – 16.00. 
 
Juleafslutning og juleferie 
Vi slutter ugen og dette år af med en julegudstjeneste i Ollerup Kirke, fredag den 19. december 
klokken 13.00, hvor I er meget velkomne. Herefter byder vi på en kop kaffe på skolen, før vi alle 
holder en forhåbentlig hyggelig jul med familie og venner.  



 

 
 

 
Eleverne skal komme tilbage fra juleferie søndag den 3. januar mellem kl. 19.00 og 21.00 Der er 
altså udsigt til en dejlig lang juleferie med masser af mulighed for at hygge og få ladet batterierne 
op. 
 
Visemænd fra Østerland – og så skriver vi 2016… 
I uge 1 har vi en del store kormoduler, almindelig undervisning og personlige udviklingssamtaler i 
kontaktgrupperne samt endnu en korweekend, der bygger op til koncertsøndagen i Vor Frue kirke 
i Svendborg den 10. januar kl. 16.00 for forældre og familie. Vi har også en åben koncert klokken 
19.00 for tidligere og kommende forældre, tidligere elever samt andre interesserede. 
 
Efterskolernes aften 
Alle landets efterskole afholder Efterskolernes aften – den 13. januar. Dette arrangement er ikke 
møntet på jer, men som ambassadører for Efterskolen beder vi jer sprede budskabet, hvis I skulle 
kende nogle unge mennesker, der overvejer at tage på efterskole. Arrangementet har stor lighed 
med arrangementet, Efterskolerne dag, som vi indbød til i september. 
 
Faust 
Skolen har i de sidste par år deltaget i en stor koncert med FAUST – Fyns Ambitiøse UngdomsSym-
foniorkesTer – der er kendt for deres flotte koncerter. Til denne koncert vil vi indstudere et par 
krævende numre sammen med det store orkester. Resultatet kan I opleve til en koncert søndag 
den 17. januar kl. 15.00. Denne koncert foregår på Gymnastikhøjskolen. Der er entré til denne 
koncert, der er arrangeret af Svendborg Musikskole. 
 
Nyt fra vejlederen 
Rie Koefoed har vedhæftet et par breve med gode informationer og invitationer.  
 
Kalender for januar og lidt ind i februar 
3. januar, 19.00-21.00: eleverne retur fra juleferie. 
10. januar, 16.00: Det store Fælleskors Nytårskoncert i Vor Frue Kirke, Svendborg. 
13. januar, 18.00 – 21.00: Åbent Hus på landets efterskoler. 
17. januar kl. 15.00: Nytårskoncert med Faust – på Gymnastikhøjskolen. 
30. januar, 10.30 – 19.00: Forældrekonsultationer og forældredag med musik – bilag vedhæftet. 
3. februar, 19.30: USMIFKA, bulgarsk kor åbner dette halvårs koncerter i Symfonien. 
5. februar: 19.30: Fælleskoret giver koncert i Sct. Lukas Kirke i Århus - Kirkeplads 1, 8000 Århus 
Uge 6: Musik- og lyrikuge, et samarbejde mellem elever, dansklærere og musiklærere. Her invite-
res I til at komme og overvære koncerten fredag den 12. med 15. selvskrevne, selvkomponerede 
og arrangerede sange. Mere herom senere. 
Uge 7: vinterferie. 
 
Med dette nyhedsbrev vil vi også ønske jer alle god jul og godt nytår. 



 

 
 

 
De bedste hilsner fra os alle 

 
Irene Olsen og Jesper Vognsgaard 
 


