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Onsdag 19/8 kl. 19.30  NY FOLKEMUSIK

TROLSKA POLSKA
Med udgangspunkt i den skandinaviske myteverden dannede 
Martin Seeberg (Sorten Muld, Valravn, Instinkt og Virelai) i 
sommeren 2011 orkestret Trolska Polska. Foruden Seeberg 
selv består bandet af en række navne fra den næste genera-
tion af unge kompetente folkemusiktalenter fra Danmark og 

Sverige. Musikken er nyskrevet og beror på troldske, urnordiske, skæve og iørefaldende kompositioner. Vio-
lin, bratsch, cello, kontrabas, fløjter, guitar og perkussion og klangfarver fra instrumenter som nøgleharpe, 
drejelire, sækkepibe - Trolska Polska skaber energisk og storladen lyd.  

Onsdag 2. september kl. 19.30 BLOOD SWEAT DRUM + BASS 
DK’S STØRSTE BIG BAND

Som orkestrets navn antyder, har BSD+B altid ladet sig inspirere af moderne elektroniske musikformer. 
Hidtidige kompositioner med brug af elektronik har mest været i form af ”arrangementer af” eller ”kompo-
sitioner på” allerede eksisterende tracks, eller den mere gængse ”at lægge beats og sound scapes oven på 
en akustisk komposition”. I modsætning hertil er der på det netop færdige værk ”Prayer for Syria - Remix” 
i langt højere grad arbejdet med en lang dialogisk proces med en elek-
tronisk kunstner (Søren Lyngsø), hvor værket er blevet skabt gennem en 
længere og mere gensidigt inspirerende proces.

Lørdag 12/9 kl. 15-16 BO STIEF (BAS) 
    OG ADI ZUKONOVIC (FLYGEL) 
Duo jazz i topklasse, hvor skolens nye flygel indvies. 
Lukket koncert i forbindelse med forældrearrangement. 

SYMFONIEN



Onsdag 16/9 kl. 19.30 UFO RAP/POP
Kristian Humaidan kendt fra UFO/Yeppa har lavet ny musik og en 
ny CD. Nu skal han ud at spille live. UFO er en lokal rapper – med 
rødder i Svendborg – men kendt i hele landet. UFO kommer til OE 
med en trio bestående af klaver, cello og violin. Med backtracks fra 
albummet og en masse lyrik og god energi :)

 Fredag 25/9  DEN STORE OE-AFTEN! 
GAMLE ELEVER FRA OLLERUP EFTERSKOLE VENDER HJEM

 XIAME DEGAS VERDENSMUSIK
 Er et enestående nyt verdensorkester med sprudlende spilleglæde 

og originale kompositioner med stærke rødder i det brasilianske 
musik univers. Smittende og smilende stemning, jordnærhed, 
tilstedeværelse og et højt musikalsk niveau. Sangene, som har 

tekster på både brasiliansk og engelsk, bevæger sig poetisk og nuanceret mellem 
harmoniske detaljer og dansevenlige latinamerikanske rytmer. 

 

 ESBEN HØJLUND TRIO JAZZ
 Esben Højlund Trio er en ny, moderne, dansk jazztrio. Trioen spiller levende, origi-

nale og melodiøse kompositioner af pianisten Esben Højlund. Musikken udfolder 
sig i et frit, intenst og åbent rum, hvor der altid er plads til nuet. Foruden Esben 
Højlund består trioen af brødrene Nikolaj Dall og Tobias Dall på henholdsvis trom-
mer og kontrabas.

 PAPER CRANES ROCK
Paper Cranes er en elektronisk trio med medlemmer fordelt i 
Odense og Aarhus. Gruppen er i finalen i P3’s Karriere Kanon. 
De benyt ter virkemidler fra electronica, der kombineret med 
pop pet sen si bi li tet og en soul-fyldt klang trans for me rer de 
tek ni ske greb til sjæl fuld slowmotion-pop. Med længselsfulde 
tekster og tunge beats skaber Paper Cranes et både atmo-
sfærisk og dansabelt lydunivers, der henter inspiration fra et 
bredt musikalsk spektrum.

Onsdag 30/9 kl. 19.30 

MAKIKO HIRABAYASHI TRIO JAZZ
Første del af den store OE Flygelfestival – i anledning af at OE har 
erhvervet et nyt flygel i kongeklassen. Makiko Hirabayashi Trio er et 
dybt integreret, uhyre levende triospil, hvor Hirabayashis piano, Klaus 
Hovmans bas og Marilyn Mazurs slagtøj optræder som tre fuldt ud lige-
berettigede faktorer. Den lysende luftighed er et væsentligt element i 
trioens udsøgte klangverden som henter inspirationer både fra klassisk 
musik, musik fra Østen, jazz og det nordiske tonesprog.



21/10 kl. 19.30 CARSTEN DAHL
SOLO, IMPROVISATION, KLAVER 

Anden del af den store OE flygelfestival – i anledningen af at OE har erhvervet et nyt 
flygel i kongeklassen. Solopiano i allerbedste improviserede stil. Carsten Dahl kan om 
nogen spille musik, der er skabt i nuet. Han mestrer klaveret og spiller musik, der ikke 
er hørt før! Carsten Dahl er en dansk pianist inden for klassisk og jazz. Han har spil-
let sammen med en række kunstnere, både klassiske og fra jazzen, og sammen med 
Lennart Ginman og Thomas Blachman udgør han GinmanBlachmanDahl.

Torsdag 19/11 kl. 19.30 

LYDEN AF FYN MED 
MUSIKERE FRA ODENSE 
SYMFONIORKESTER
- KLASSISK
I anledning af Carl Nielsens jubilæumsår er der skabt en ny symfoni – i bedste respekt for Carl Nielsens værk. 
Den fynske kunstner Erling Hjernø har skabt en række lydportrætter gennem besøg på 10 forskellige fynske 
lokaliteter. Disse lydportrætter er omsat til en symfoni af komponisten Andy Pape. Ved koncerten medvirker en 
række musikere fra Odense Symfoniorkester for at gengive lyden af Fyn anno 2015.
 

Onsdag 25/11 kl. 19.30 

POSTYR PROJECT
VOKALGRUPPE
Postyr Project er en dansk vokalgruppe 
bestående af fem sangere og en kaoss pad.
De blev etableret i 2009 ud fra en lyst om at ud-
forske grænselandet mellem den menneskelige 
stemmes organiske varme og det rå, kompromis-
løse elektroniske univers. Postyr Project  skriver 

hovedparten af deres sange og alle deres arrangementerne selv og udforsker og videreudvikler konstant deres 
tekniske set-up. Postyr Project har vundet forskellige priser, bl.a. 1. præmie i den prestigefyldte konkurrence for 
vokalgrupper på Tampere Vocal Music Festival i Finland (2011) og har været nomineret til 3 amerikanske CARA 
Awards (2012).  

Onsdag 9/12 kl. 19.30 MADS LA COUR SPILLER ALMUGI TROMPETISTSTJERNESKUD

Trompetisten Mads la Cour har på rekordtid spillet sig ind i den 
danske jazzscene, siden han i 2007 modtog P2 Jazz Prisen. Han 
spiller bl.a. i DR Big Band og i sine egne grupper ”Im Beruf” og 
”á la Cour”. Mads la Cour har denne aften samlet et super hold 
af musikere til sin nye kvartet ALMUGI 4tet. Almugi er oldnor-
disk med betydningen ”Rigets fri og myndige mænd”. Der er 
tale om helt nye kompositioner med aner til folkemusikken 
forenet med et friere tonalt univers formes og spilles med stort 
overskud. Kapelmesteren, Mads La Cour trakterer trompeten, 
Kasper Tom Christensen spiller trommer, Lars Greve spiller kla-
rinet og Anders Lang spiller bas.



BILLETKØB www.sydfynsbilletten.dk og www.billet.dk (+ gebyr) 
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Ret til ændringer forbeholdes

Onsdag 3/2 kl. 19.30 USMIFKA BULGARSK KOR

Usmifka er et københavnsk kvindekor på 22 sangere, der har spe-
cialiseret sig i bulgarsk a cappella kormusik. Korets repertoire spæn-
der fra traditionel folkemusik til værker af nulevende komponister. 
Lyden af bulgarsk kormusik er helt sin egen. Klangen er metallisk, 
og der synges primært i fuldregister og ofte i skæve taktarter over 
arabisklydende skalaer samt i dissonerende intervaller. Det samlede 
udtryk er ekspressivt, musikalsk varieret og har en stor indlevel-
sesværdi. Sangene handler om krig og kærlighed - om menneskets 
drømme og håb og om livets på én gang tragiske og komiske vilkår. 

 

Onsdag 6/4 kl. 19.30  KLASSISK KAMMERMUSIK

CHRISTINA ÅSTRAND OG PER SALO 
To af de fineste kammermusikere i Danmark, der trakterer hhv. violin 
og klaver. Til daglig er Christina Åstrand kapelmester i Radiosymfoni-
orkestret. Repertoiret vil spænde bredt fra kendte værker til ny musik. 
Programmet bliver knyttet sammen af kommentarer fra de to musi-
kere. OBS: Koncerten foregår i Vor Frue Kirke i Svendborg!

 

Søndag 27/4 kl. 19.30 

CHRISTINA BJØRKØE  KLASSISK SOLOKLAVER
Tredje del af den store OE flygelfestival – i anledningen af at OE har erhvervet et nyt flygel 
i kongeklassen. En af Danmarks allerstørste pianister gæster igen Symfonien for at give en 
solokoncert, hvor alle flyglets facetter vil blive sat i musik. Oplev en sand kunstner fortolke 
store værker i tæt symbiose med publikum.


