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Odense Politiorkester (OPO) blev stiftet i 1927, 
og har på den måde passeret 90 års fødsels-
dagen d. 6. august 2017. Orkestret blev til på 
opfordring af den daværende politimester, og 
orkestret startede med syv musikere, som fandt 
sammen om deres fælles interesse for musik. 
OPO’s første dirigent var musikdirektør A. 
Haar, som gjorde sit arbejde så godt, at orke-
stret til 10 års jubilæet talte 23 medlemmer. 
I dag tæller orkestret næsten 60 medlem-
mer, som mødes hver mandag aften for at øve 
under ledelse af vor nye dirigent Per Silfverberg 
Hyttel.

 OPO er en ganske almindelig forening, som er 
styret af medlemmerne. Orkestret finansieres 
udelukkende via medlemmernes kontingent-
indbetalinger og ved koncertvirksomheden. 
Overskuddet bruges til noder, indkøb af instru-
menter og udstyr. Foreningens medlemmer, 
hvoraf en stor del er civile borgere med inte-
resse for musik, bestemmer foreningens virke 
via generalforsamlingen, som vælger en besty-
relse, der styrer driften, samt et musik- og pro-
gramudvalg, der laver al programlægning samt 
solistvalg til koncerterne.
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Bestyrelsen består i dag af:
Lasse Brønnum Brønsholt  – formand
Dorte Albrecht – næstformand
Anita Blegholm Skygebjerg – kasserer
Lisbet Stubtoft - sekretær
Linda Vitten - medlem

Musik- og Programudvalget består i dag af:
Julie Albrecht Rask – formand
Trine Larsen – medlem
Karina Nielsen - medlem
Dorte Albrecht
Per Silfverberg Hyttel – født medlem

Fyns forsamlingshus 1980

Lidt historie
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Så samles vi igen i glæde og forventning til 
Odense Politiorkesters årlige julekoncert. En 
koncert, som for mange er blevet en fast tradi-
tion og det klare tegn på, at julen atter står for 
døren. Nu er det for alvor blevet tid til julehyg-
ge, nærvær og samvær i musikkens navn med 
dem, som vi holder af. 

Odense Politiorkester er velforberedte, velop-
lagte og skarpere end nogensinde – og selvom 
orkesteret efterhånden har rundet de 91 år, er 
udtrykket flot, festligt og moderne. Jeg ved, at 
der venter os alle en forrygende musikoplevelse. 
Og jeg ved, at Odense Politiorkester glæder sig 
til at forkæle os alle til denne julekoncert.  

Der er af helt oplagte grunde bud efter vores 
dygtige musikere fra mange sider. Orkesteret 
spiller i løbet af året en række koncerter for-
skellige steder og ved forskellige anledninger. 
I en række sammenhænge skifter orkeste-
ret politiuniformerne ud med hjemmeværnets 
grønne uniform og bliver i den forbindelse til 
Hjemmeværnets Musikkorps Syd. Fyns Politi 
og Hjemmeværnet deler nemlig orkesteret til 
begge parters meget store glæde og udelte for-
nøjelse. Jeg vil her benytte lejligheden til at 

takke Hjemmeværnet for et helt unikt og godt 
samarbejde – også på det musikalske område. 

Igen i år bliver vi præsenteret for et veldæk-
ket julebord af lækkerier i form af vores dygtige 
solister. Så glæd jer alle til mødet med sanger og 
entertainer Michael Carøe, sangerinde og skue-
spiller Julie Steincke, sangerinde Sandra Elsfort 
og sanger Morten Sønderby. Vores dygtige soli-
ster vil sammen med Odense Politiorkester, Kor 
a la Carte og med dirigent Per Silfverberg Hyttel 
tage os med på en musikalsk oplevelsesrejse 
med magiske øjeblikke, storslåede momenter 
og masser af julestemning.

Julebordet er dækket, og de flotte gaver er klar 
til at blive pakket ud. Lad os sammen nyde ople-
velsen og sætte gang i julen. 

Hjertelig velkommen til jer alle til Odense 
Politiorkesters 77. julekoncert og rigtig god 
fornøjelse!

Arne Gram
Politidirektør i Fyns Politi
Præsident for Odense Politiorkester

Arne Gram
Præsident
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Kære
musikvenner



Jan SchouChristine AstridKiki BrandtJens Krøyer

Musikere
Guy Moscoso 
Ole Caspersen

Mikkel Schrøder

REVYEN PÅ FYN ER SOLEN BAG SKYEN

DANARTIST PRÆSENTERER

30. maj til 24. august 2019 136. SÆSONSVENDBORG

Billetbestilling: rottefælden.dk eller 6614 0914
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Første weekend i december – julepynten har 
for længst indfundet sig både i gadebilledet, 
i butikkerne og måske også i hjemmene; i 
hvert fald sidder I nu hér i Carl Nielsen Salen 
og er klar til årets julekoncert med Odense 
Politiorkester.  

Selvom det for rigtig mange er en fast tradition 
at komme til disse koncerter, oplever vi samti-
dig at se mange nye ansigter år efter år. Uanset 
hvad, er det vores fornemmeste opgave og sam-
tidig største ønske at bringe jer alle i den rette 
julestemning til tonerne af vores stolte orke-
ster samt de solister, vi har valgt specielt til jer 
i år. 

Både solister og andre nøglepersoner beskrives 
andre steder i dette program, men alligevel har 
jeg lyst til at fremhæve, at I nok i år vil ople-
ve en på flere måder anderledes julekoncert. 
Godteposen er blevet rystet og vores Musik- og 
Programudvalg har på fornemmeste vis endnu 
en gang formået at tænke ”ud-af-boksen” og 
gøre denne julekoncert til netop dét varemær-
ke, som vi i Odense Politiorkester er kendt for. 

I september blev Politidirektør i Fyns Politi, 
Arne Gram, valgt til Præsident af og for Odense 

Politiorkester, og vi er meget glade for nu at 
have ham som den nøgleperson, som han er 
bl.a. ved at tale ved vores julekoncerter. Han 
har fra starten udvist utroligt engagement for 
og i orkestret, og jeg ser meget frem til et godt 
samarbejde med vores præsident i de kommen-
de år. Velkommen til, Arne! 

I hele 2018 har Per Hyttel været i front for det 
musikalske – naturligvis i tæt samarbejde med 
vores Musik- og Programudvalg - og selvom 
man tydeligt mærker engagement og ambitio-
ner på øveaftener igennem året, er det klart at 
det hele intensiveres i månederne op til jule-
koncerterne. En gammel skude som Odense 
Politiorkester kan være en ordentlig omgang 
at manøvrere med, men jeg er meget stolt over 
at ”holdet på broen” naturligvis sammen med 
resten af besætningen, er kommet godt fra 
land og kender kursen imod nye, spændende 
oplevelser med vores publikum. 

Rigtig glædelig jul – og godt nytår! 

Lasse Brønnum Brønsholt 
Formand for Odense Politiorkester 

Lasse Brønnum 
Brønsholt
Formand

Kære
musikvenner
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FIND OPSKRIFTERNE PÅ WWW.ODENSE-MARCIPAN.DK

KONFEKTEN 
SKAL OGSÅ PYNTES OP TIL JUL …

Med Odense Marcipans nye serie af kagepynt kan du gøre din konfekt 
 ekstra fi n. Drys med guldstøv, pynt med choko karamel, eller gem små søde 
skovbær-overraskelser i marcipansnitterne – dét er julepynt, når det er bedst! 
Find al det nye kagepynt i dit supermarked eller på ODENSEs webshop.

27537_OM_Konfekt_Jul_Ann_170x240mm.indd   1 26/09/2016   14.54
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Jyden han er stærk og sej, siges der. Vores diri-
gent som mange måske kendte i forvejen, og 
andre først stiftede bekendtskab med til jule-
koncerterne sidste år, er Jyde med stort J.

Per er opvokset i Sæby. Når han skal drille trom-
meslageren i Odense Politiorkester lidt, plejer 
han at sige at han selv startede sin karriere med 
at lære at spille trommer. Men så valgte han at 
læse videre til rigtig musiker… 

En rigtig musiker er så åbenbart en, der spiller 
trompet og cornet. Det har Per gjort i mange år 
efterhånden, og især publikum til nogle af for-
svarets musikkorps koncerter har nydt godt af 
det. I øjeblikket sidder Per i rollen som solocor-
nettist og trompetist i Slesvigske Musikkorps. I 
daglig tale også kaldet SMUK – forsvarets musi-
kalske ambassadører. Men der står også pianist 
ud for ham. Per er faktisk en fremragende pia-
nist. Det har blandt andet Nyborg Voldspil nydt 
godt af i de sidste tre år. Men han lader også 
fingrene flyve hen over tangenterne på kirke-
orgler rundt omkring i sit virke som organist.

Udover dette synger Per, så man tror, det er 
Elton John, man er kommet i lokale med. Per 
bruges meget ofte som pianist og sangsolist i 
SMUK.

Nu har Per været dirigent for os i lidt over et 
år. Denne gang er det hans anden julekoncert i 
vores regi, han dirigerer. Per har arbejdet hårdt 
med orkestret for at bringe os hen til det styk-
ke arbejde, vi nu skal servere for jer kære pub-
likum.  

Det kræver sit arbejde at få knoklet orke-
stret igennem så stor og krævende en kon-
cert. Heldigvis er jyden stærk og sej. Han er 
også inspirerende og motiverende og hans gode 
humør og mange små anekdoter, gør det til 
en fornøjelse at komme til prøve mandag efter 
mandag. 

Tak til dirigent
Per Silfverberg Hyttel

Per Silfverberg 
Hyttel
Dirigent
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Til vore udenlandske kunder søger 
vi møbler i teaktræ og palisander, 
gerne designmøbler – men ikke nød-
vendigvis.

Ligeledes søger vi malerier, bronzer, 
keramik etc.

Hvis du har effekter, du ønsker at 
kende værdien af, er du velkommen 
til at kontakte os for en vurdering.

Antiklageret
Tværgyden 4, 5792  Årslev
antiklageret@get2net.dk
Tlf. 23 70 03 92	

Til vore udenlandske kunder 
søger vi møbler 

i teaktræ og palisander, 
gerne designmøbler – 
men ikke nødvendigvis 

 
Ligeledes søger vi 

malerier, bronzer, keramik etc. 
 

Hvis du har effekter, 
du ønsker at kende værdien af, 

er du velkommen til at kontakte os 
for en vurdering 

 
Antiklageret 

Tværgyden 4 
5792  Årslev 

antiklageret@get2net.dk 
Tlf. 23 70 03 92	

	

Antiklageret



Kære publikum

Som formand for Musik- og Programudvalget er det her 
altid et meget spændende tidspunkt på året, for i denne 
weekend kulminerer lang tids planlægning og forbe-
redelse. Det er nu, vi finder ud af, om vi har ramt rig-
tigt, og om vi har planlagt en koncert og et show, som 
I kan lide.
Vi har glædet os meget til at byde jer velkommen i den 
gamle Carl Nielsen Sal og til at vise jer, hvad vi har 
arbejdet på. Det er altid spændende at se, om vi finder 
den rette blanding af numre, som får jer ud på kanten 
af stolene, får jer til at nynne med, giver jer gåsehud, får 
jeres fødder til at tappe med, og måske endda også giver 
jer en lille klump i halsen.
I år har vi forsøgt at lave en lidt anderledes koncert.  
Vi har forsøgt at skabe en lidt mere intim og hyggelig 
stemning, hvor årets solister kommer tættere på Jer som 
publikum, og er med jer hele vejen igennem koncerten.
Musik- og Programudvalget består af fem medlemmer 
- vores dirigent Per Silfverberg Hyttel er født medlem, 
Dorte Albrecht på euphonium er Bestyrelsens repræ-
sentant i Musik- og Programudvalget. Karina Nielsen på 
trombone og Trine Larsen, som spiller klarinet, og så jeg 
selv, som også spiller trombone. 
Det tager lang tid at planlægge en julekoncert. 
Planlægningsprocessen begynder cirka halvandet år 
inden koncerten, og blot for at nævne en smule af det, 
der skal planlægges, så skal vi selvfølgelig først finde ud 
af hvilke kunstnere, vi kunne tænke os. Der skal ind-
hentes priser på de forskellige solister, og vi skal vælge 
konstellationen af solister til koncerten. Vi skal holde et 
planlægningsmøde med de valgte solister et års tid i for-
vejen, sammensætte et bruttoprogram, finpudse brutto-
programmet, vælge tonearter til alle numrene i samar-

bejde med solisterne, i kontakt med forskellige arrangø-
rer og have løbende kontakt med dem så numrene bliver 
lavet, som vi ønsker det. Noderne skal udleveres til orke-
stermedlemmerne og solisterne, indøvningsprocessen 
med orkestret går i gang, der skal afholdes solistprøve 
og finpudses endnu mere. Foruden alt det, så skal der 
afholdes produktionsmøder med koncerthuset og vores 
lyd og lysfirma, der skal tages beslutninger om, hvordan 
scenen skal pyntes, hvor mange højtalere vi skal have på 
scenen, hvordan orkesteropstillingen skal være osv. osv.
Alt dette betyder, at vi allerede er i fuld gang med plan-
lægningen af næste års julekoncert, som vi håber, at I 
også har lyst til at komme og dele med os. Jeg vil ikke 
afsløre for meget, men jeg kan godt allerede nu løfte slø-
ret for, at vi næste år virkelig kommer til at bruge vores 
lattermuskler. 
Vi har virkelig lagt vores liv og sjæl i julekoncerten – 
både i løbet af planlægningen, men også her under kon-
certen sidder alle orkestrets medlemmer på kanten af 
stolen for at yde deres bedste. Det er så vigtigt for os 
alle, at I går herfra med en fantastisk og uforglemme-
lig oplevelse, og at I har lyst til at komme igen næste 
år. Vi håber, at vi kan sørge for at I begynder på julemå-
neden på en dejlig måde. At julestemningen så småt er 
begyndt at brede sig blandt jer - både med julemarkedet 
lige udenfor og med vores julekoncert.
Jeg håber, at I alle får en fantastisk, dejlig og uforglem-
melig oplevelse sammen med os de næste par timer, og 
jeg vil hermed ønske jer alle en rigtig glædelig jul.

Julie Albrecht Rask
Formand for Musik- og Programudvalget
Odense Politiorkester

Julie Albrecht 
Rask
Formand for Musik- og 
Programudvalget
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BullerupBegravelsesforretning.dk

Vinther´s Eftf.

Munkebo Begravelse
Kerteminde Begravelse

Korsløkke-Munkebjerg Begravelse

Lene Yde
Exam. Bedemand
og sygeplejeske

John Yde
Exam. Bedemand
- tidl. politimand

Bedemanden 
nær dig

66 10 85 90
  Træffes efter aftale 

Sonjas Blomster
Besøg os på Dalumvej 70
Vi er klar til julen med et stort udvalg af blomster, flotte juledekorationer og 
adventskranse m.v. – vi modtager gerne bestillinger.
Vi har åbent alle dage op til jul – også søndage.



Julen er blandt mange ting også ønskernes tid. 
Vi ønsker selvfølgelig kun det bedste for vores 
publikum. Vi vil som altid levere jer det bedste, 
vi kan præstere. Samtidig ønsker vi også at blive 
udfordret musikalsk. Nu er det efter flere forsøg, 
endelig lykkedes os at få et stort ønske opfyldt. 

Michael Carøe har i flere år stået øverst på vores 
ønskeliste. Med ham kan vi netop opfylde oven-
stående. En entertainer i særklasse, som virke-
lig kan levere varen. Han kommer i den grad ud 
over scenekanten, når han foran en flok musi-
kere griber mikrofonen og synger, taler og char-
merer sig gennem en koncert. Han favner vir-
kelig bredt. Selvfølgelig vil rigtig mange nikke 
mere end genkendende, når man hører ham 
synge alle de gode numre, som især ”The Rat 
Pack” bestående af Frank Sinatra, Dean Martin 
og Sammy Davis Jr. gjorde kendte. Det er med 

helt sikker hånd, at vi skriver, at Michael er det 
danske svar på disse herrer. Han er en entertai-
ner og crooner i storformat.

Michael er uddannet skuespiller fra Statens 
Teaterskole. Han har optrådt i et stort antal 
musicals, og derudover opleves han også som 
komiker, studievært, konferencier og toastma-
ster.

Vi er sikre på, at vi i løbet af denne 1. weekend i 
december får en smag på alt det, han byder på. 
Der er altid en overraskelse eller to i ærmet, når 
Michael Carøe træder ind på scenen i rampely-
sets skær. 

Vi glæder os meget.

Michael Carøe
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Nu kan du få samme rådgivning online som i filialen

Med Danske Netmøde rykker vi banken tættere på dig. Det betyder, at 

hvis du er en af vores 1.249.000 netbankkunder, så kan du nu holde 

møde med vores rådgivere over nettet – hvor og når det passer dig.  

Alt du behøver, er en computer og en telefon. 

På mødet kan du via skærmen se beregninger, og rådgiveren kan 

overskueligt guide dig gennem komplekse emner som boligøkonomi, 

pension og investering.  Du kan desuden modtage og underskrive aftaler 

elektronisk via din netbank. Det sparer dig for både tid og papirarbejde.

Læs mere og book dit første møde nu på 

danskebank.dk/netmoede

1.249.000 nye mødelokaler. 
Et af dem er hjemme hos dig.
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”Bulletproof” eller skudsikker, som vi vil sige på 
dansk. Førstnævnte er sangen, som hun hittede 
med i 2010 og skudsikker er det, som Odense 
Politiorkester er på, at vi endnu engang kan 
præsentere en sangerinde af international klas-
se for vores forvænte publikum. 

Julie Steincke er pæredansk, men hun er opvok-
set i London. Her tog hun også sin eksamen på 
”The Italia Conti Academy of Performing Arts”, 
hvor hun blev optaget som 16-årig. Hvis Julie 
ikke kunne det i forvejen, så lærte hun hér at 
synge, danse, spille skuespil og skrive sange. 
Hun bestod 5 år senere med udmærkelse.

Julie blev for alvor landskendt, da hun med-
virkede som dommer i ”Talent” på TV2 i 2008. 
Siden hen har vi mødt hende i mange andre 
henseender. Julies alsidighed er stor, og hun 
favner utrolig bredt. Hun kan opleves på de for-

skellige revyscener. Senest i Nykøbing Falster 
revyen 2018.  Hun spiller teater, og inden for 
de sidste år har man kunnet opleve hende på 
”Det Ny Teater” i København i nogle af de helt 
store opsætninger af berømte musicals. Ofte er 
det i hovedrollerne, vi ser hende. Sidst var det i 
musicalen ”Chicago”, hvor hun spillede den gla-
mourøse hovedrolle som dobbelt-mordersken 
”Velma Kelly”. 

Sådan noget med dobbeltmordere og politior-
kestre… det lyder ikke som en helt god idé. 
Til trods for det vil vi igen i år gå hele vejen 
for vores publikum. Vi tager håndjernene af 
Julie og slipper hende løs på scenen i Odense 
Koncerthus. Bagefter lover vi, at alle kan gå 
trygge og glade hjem efter mødet med en af lan-
dets bedste kvindelige performere.  

God fornøjelse!

Julie Steincke
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Vi er specialister i behandlingen af  rygsmerter, nakkesmerter, 
hovedpine, armsmerter, lændesmerter og iskias 

 
Effektiv behandling og fokus på langsigtet vedligeholdelse 

 
Vores mål er at hjælpe dig med at opnå og bevare optimal 

livskvalitet 

Alle behandlingerne er tilskuds-
berettiget fra sygesikringen og fra 
sygeforsikring ”danmark” uden 

henvisning 

Vi lægger vægt på, at akut-
te problemer kan få hurtig 
hjælp. Derfor har vi sjæl-

dent ventetid 

KIROPRAKTORHUSET 
ODENSE  

W W W. K I RO F Y N . D K — 6 6  1 2  2 5  1 0  
S K I B H U S V E J  1 5 8 ,  5 0 0 0  O D E N S E  C  

Frederik Rolschau 
Kiropraktor  

Peter Stampe 
Kiropraktor

Gratis parkering ved døren 



Vi byder endnu engang velkommen til Sandra 
Elsfort. Det var med stor glæde, vi præsentere-
de jer for hende og vice versa sidste år. Det var 
et stort år. 90-års jubilæum for det gamle tradi-
tionsrige Politiorkester. Nu skulle vi ved denne 
lejlighed sige goddag til endnu en ny fast solist 
i vores regi. At blive sendt ind foran orkestret 
foran næsten 3 gange 1100 publikummer kræ-
ver sin mand. At gøre det i et selskab bestående 
af en til festligheden udvidet gavepakke, bestå-
ende af en international sangstjerne i form af 
Johnny Logan, samt en af landets bedste kvin-
delige entertainere – med datter, samt en tidli-
gere og nuværende publikums darling ... ja, det 
kræver så sandelig sin KVINDE.
 
Og hende fik vi. Hvilken debut. Hun trådte efter 
vores bedste overbevisning direkte ind og ind-
tog vores og forhåbentlig også publikums hjer-
ter. Sandra hviler ikke på laurbærrene, og hun 
fortsætter stilen fra sidste år med, at levere sikre 
ørehængere i form af både ny og ældre musik.

Sandra laver meget andet end at optræde med os. 
Vi ville ellers gerne have hende med hele tiden. 
Men sådan er sagen desværre ikke. Gudskelov 
er der rigtig mange andre, der gerne vil have 
hende med. I øjeblikket er der stor efterspørgsel 
på hende i musicalernes verden.

Inden for de sidste par år har hun givet den som 
Salene i ”Atlantis”, Rapuntzel i ”Into the Woods”, 
og Nefertari i ”Prinsen af Egypten”. I øjeblikket 
skal hun, efter et ophold i København, rundt i 
landet med musicalen ”Djævelens lærling” hvor 
hun spiller Vita. Sidst hun var her i koncertsa-
len, var med Odense Symfoniorkester i anled-
ning af Leonard Bernsteins 100 års fødselsdag. 
Nu er det med Odense Politiorkester. 

Endnu engang velkommen til Sandra.

Sandra Elsfort
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Årets julegave

BERLINVicki
MØRKThomas

ARVAD
Lars

OLSEN
Niels

LASSEN-
KAHLKE
Sofie

PREMIERE 9. MAJ 2019
KØB BILLETTER PÅ 70707032 ELLER ODENSESOMMERREVY.DK

Vi ses i revyteltet på Engen i Fruens Bøge!
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Vi har efterhånden præsenteret vores publikum 
for mange kendte og mindre kendte solister. Nu 
skal I lære en ny at kende.

Som efterfølger, ikke afløser – for Søren Okholm, 
Søren Bech-Madsen og Christoffer Brodersen - 
har vi fundet endnu en ny mandlig sangsolist, 
som I nok skal få lært navnet på. Vi skriver 
efterfølger og ikke afløser, fordi ingen kan eller 
skal afløse de førnævnte. Vores nye sanger skal 
komme med alt det, han har at byde ind med. 
Han skal ikke kopiere en stil for at gøre jer og 
os glade. 

Glade er vi overbeviste om, at vi alle nok skal 
blive. Vi har jo selvfølgelig haft ham til audition. 
Her hørte vi også det, som vi ved, der skal til for 
at følge op på den succes som forpligter. 

Morten har allerede et helt godt CV. Han har 
optrådt i ”Wallmanns Salonger” i Stockholm, 
Malmö og Cirkusbygningen i København. Han 
har ligesom Christoffer Brodersen været fast 
i den endog meget succesfulde vokalgruppe 
”Basix”, som har triumferet på danske og euro-
pæiske scener. Vi har også mødt ham i ”Ruder 
Konges Knægte” sammen med Christoffer igen 
samt Søren Bech-Madsen. 

Som skrevet, så forpligter succes. Vi er sikre 
på, at vi med Morten fortsætter den succesfulde 
række af faste solister.

Tag godt imod ham.

Morten
Sønderby

17
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Bliv støttemedlem af Odense Politiorkester ved 
at tilmelde dig på www.odensepolitiorkester.dk

Som støttemedlem i Odense Politiorkester vil du have følgende fordele:
•  Mulighed for billetkøb til julekoncert allerede fra 4. maj 2019 (ca. 3 uger før offentligt 

billetsalg)!
• Nyhedsbrev fra OPO 2-4 gange årligt!
• Særligt i 2019: speciel indbydelse til spændende arrangement på Odense Politigård!
• Være en særlig støtte omkring orkestret!

Medlemskabet koster kun 75 kr. om året

Mille Holten Lambert har gennem mange 
år dyrket sin store interesse for musicals på 
de fynske scener – blandt andet i mange af de 
anmelderroste roller på Nyborg Vold. Hun har 
senest kunnet opleves i Elite Teaterets opsæt-
ning af ”Carrie” her i Odense. 

Mille har i en årrække været en fast del af Kor a 
la Carte, men har i kraft af sit store talent opnået 
en plads blandt solisterne ved dette års julekon-
cert. Vi er stolte af, at vi kan præsentere Mille 
her på scenen i Odense Koncerthus.
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Sidste år fejrede koret deres 10-års fødselsdag 
sammen med os. Vi blev jo lidt temmelig meget 
ældre, da vi ved samme lejlighed rundede et 
skarpt hjørne.

Så kan man spørge sig selv: ”Hvordan kan I lade 
sådan et 10-årigt barn løbe alene rundt ude i sam-
fundet. Nogle gange endda også om aftenen. Er 
Odense Politiorkester da ikke at betragte som en 
ansvarsfuld voksen. Til det spørgsmål må vi svare 
at jo, selvfølgelig er vi på papir og af sind voksne 
og ansvarlige. Især som et etatsorkester. Men når 
barnet – i dette tilfælde Kor a la Carte – får så fri 
snor, så er det jo fordi, de med deres optræden i 
dagligdagen virker meget ældre, end de er.

De er efterhånden her og der og alle vegne. Det 
er ikke altid, vi har helt styr på, hvor de præcis 
befinder sig. Men vi er helt trygge. De synger i 
kirker ved forskellige lejligheder. De underholder 
ved begivenheder på slotte, og selv i IKEA spreder 
de glæde blandt travle handlende. 

Ofte får de smukke, unge mennesker i koret sne-
get sig ind foran orkestret, når der tages billeder 

af os sammen. Men ellers ved vi altid, hvor vi kan 
finde dem. Oppe bagerst i orkestret i højre side. 
Nå ja, en enkelt gang eller fire er der så lige et 
medlem eller to, der træder frem og synger et 
solonummer, akkompagneret af os. Vi er yderst 
taknemmelige for Kor a la Cartes måde at bakke 
os op på. Det er amatører på et meget højt niveau. 
Og ikke nok med det, så er deres humør altid i 
top. Man kan altid høre, når koret er i nærheden. 
Der er faktisk kun en måde at få dem til at være 
stille på. Stil kage på bordet. Så er der ro.

De sprudler af energi under Therese Andreasens 
kyndige instruktion. Hun har været deres dygtige 
leder i alle årene og vores link til koret. Et samar-
bejde som vi også glæder os over. 
I denne weekend har vi fuldt overblik over, hvor 
koret befinder sig. Lige der hvor de plejer til jule-
koncerterne. Vi ved, de har øvet massivt igen i år. 
De er forberedte og skarpe. Vi, de og publikum 
er trygge. 

Velkommen endnu engang til vores fantastiske 
kor.

Kor a la Carte
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Maskinbearbejdning 
Maskinservice
Smedearbejde

Salg og service af 
kompressorer og autolifte

 
 

 
                   

AP Maskinfabrik ApS og P. Hagen-Sørensen ApS er nu en virksomhed. 
	   P. HAGEN-SØRENSEN

Maskinfabrik ApS
Telefon 66 15 61 22 - www.hagen-soerensen.dk

SPRING UD I DET - vi er friske til nye opgaver !

P. Hagen-Sørensen ApS
Herluf Trolles Vej 10 • 5220 Odense SØ
Tlf. 66 15 61 22 • www.hagen-soerensen.dk

Herluf Trolles Vej 10 • 5220 Odense SØ
Tlf. 66 15 63 10 • www.hagen-soerensen.dk

Vi spiller også sammen
på mange strenge! Musik og 

underholdning 
til enhver 
lejlighed

Tlf. 70 27 03 92
www.showbizz.dk

Vi er omsynsværksted

JENS ARNDAL OG CHRISTIAN FOGH
Kildevænget 1, Nr. Lyndelse • Tlf. 65 90 19 30



På gensyn i Odense City's 
gader den 22. maj 2019

Følg os på facebook 
eller på www.odensepolitiorkester.dk 21
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Instrumentmager

Grundlagt 1886
A. Andersen

Hans Zachariassen    Vinkelgade 11    5450 Otterup
Tlf.: 66 13 33 22    Mobil: 30 32 10 27

www.a-andersen.dk    hans@a-andersen.dk

Salg af træblæse 
instrumenter og tilbehør

Besøg vores webshop
www.a-andersen.dk

1. klasses 
instrumentværksted



23

Odense Politiorkester 2018
77.Julekoncert

Morten Sønderby

Kor a la Carte

Julie Steincke

 Per Silfverberg Hyttel, 
dirigent

Sandra Elsfort

Mille Holten Lambert

Michael Carøe



1.  Ouverture - Chicago 
John Kander/Fred Ebb 
Arr. Jan Glæsel 
Odense Politiorkester

2.  Politidirektør Arne Gram 
Præsident for Odense Politiorkester

3.  Dansk Politimarch 
Arne Kærslund 
Odense Politiorkester

4.  Come Fly With Me 
James Van Heusen 
Arr. John Olsen 
Solist: Michael Carøe

5.  And All That Jazz 
John Kander/Fred Ebb 
Arr. Jan Glæsel 
Solist: Julie Steincke

6.  I´m So Excited 
The Pointer Sisters/Trevor Lawrence 
Arr. John Kristensen 
Solist: Sandra Elsfort

7.  Marilyn 
Patrick Dorgan/Future Animals/Pilo 
Arr. John Kristensen 
Solist: Morten Sønderby

8.  Mack The Knife 
Kurt Weill 
Arr. Steen N. Hansen 
Solist: Michael Carøe

9.  Regndans 
Jacob Andersen/Rasmus Kærså 
Arr. John Olsen 
Solist: Morten Sønderby

10.  Something Stupid 
C. Carson Parks 
Arr. Jesper Riis 
Solister:  
Julie Steincke &  
Michael Carøe

11.  Mine Øjne De Skal Se 
Anne Linnet 
Arr. John Olsen 
Solist: Sandra Elsfort

12.  The Lady Is A Tramp 
Rodgers & Hart 
Arr. Steen N. Hansen 
Solister:  
Sandra Elsfort &  
Michael Carøe

13.  Someone To Watch Over Me 
George Gershwin 
Arr. John Olsen 
Solist: Julie Steincke

14.  Hooray For Hollywood 
Richard A, Whiting 
Arr. Naohiro Iwai 
Odense Politiorkester

15.  You To Me Are Everything 
Ken Gold/Michael Denne 
Arr. John Kristensen 
Solister: 
Julie Steincke, 
Sandra Elsfort, 
Mille Lambert, 
Michael Carøe & 
Morten Sønderby

Koncertprogram 1. afdeling

Pause

24
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16.  Kronprins Frederiks Honnørmarch 
Fuzzi/S. Sønderriis 
Odense Politiorkester

17.  Let It Go 
Kristen Anderson-Lopez/Robert Lopez 
Arr. John Olsen 
Solist: Julie Steincke

18.  99 Luftballons 
Jörn-Uwe Fahrenkroeg-Petersen/ 
Carlo Karges 
Arr. Jesper Riis 
Solist: Michael Carøe

19.  I Have Nothing 
David Foster/Linda Thompson 
Arr. John Kristensen 
Solist: Sandra Elsfort

20.  Happy 
Pharrel Williams 
Arr. Jesper Riis 
Solist: Morten Sønderby

21.  White Christmas 
Irving Berlin 
Arr. John Olsen 
Solist: Michael Carøe

22.  Santa Baby 
Joan Javits/Phil & Tony Springer 
Arr. Knud Graugaard 
Solist: Julie Steincke

23.  Lille Store Verden 
Rasmus Seebach 
Arr. John Olsen 
Solist: Morten Sønderby

24.  Do You Wanna Build A Snowman 
Kristen Anderson-Lopez/Robert Lopez 
Arr. John Kristensen 
Solist: Sandra Elsfort

25.  Jeg Så Julemanden Kysse Mor 
Tommi Connor 
Arr. Knud Graugaard 
Solist: Michael Carøe

26.  Julefantasi 
Erik Hammerbak 
Arr. Per Silfverberg Hyttel 
Solister:  
Mille Lambert &  
Kor a la Carte med  
Odense Politiorkester

27.  Mary´s Boy Child 
Jester Hairston 
Arr. John Olsen 
Solister:  
Julie Steincke,  
Sandra Elsfort,  
Mille Lambert,  
Michael Carøe &  
Morten Sønderby

28.  Julen Har Bragt Velsignet Bud 
C. E. F. Weyse, B.S. Ingemann 
Fællessang (se side 28)

29.  Solen Er Slukket 
Julius Bechgaard 
Arr. Peter Holling 
Odense Politiorkester

Lyd og lys: 
Dansk Lyd og Lys A/S 
og Odense Koncerthus
Ret til ændringer forbeholdes

Koncertprogram 2. afdeling

Dirigent Per Silfverberg Hyttel



Odense Politiorkester
Julekoncert 2018

Fløjte:
Susanne Buch
Jacob Grønlund Pedersen
Lars Bjerg Hansen

Klarinet:
Linda Vitten
Jette V. Pedersen
Ulla Witzansky 
Anne Egelund 
Tina Pedersen 
Michael T. Pedersen 
Tove Larsen 
Knud Henning Nielsen 
Trine Larsen

Basklarinet:
Rasmus Madsen

Saxofon:
Leif Terkelsen 
Sarah Hein Østergaard Rix 
Anita Blegholm Skygebjerg 
Bjarne Lindenhoff 
Erik Baes 
Heidi L. Sørensen

Cornet:
Lars Majgaard Kaiser 
Lisbet Stubtoft 
Mona Frederiksen 
Vivi Daugaard 
Natalie Illum

Trompet:
Iver Bertelsen 
Kathrine Vestergaard Dahl
Erling Grønholt 
Matias Popp 
Preben Blom

Horn:
Anne Kristin Austrheim 
Kristoffer Blom  

Trombone:
Jens-Ulrik Leth 
Julie Albrecht Rask 
Maria Ferrarese 
Karina Nielsen
Charlotte Skov Hansen 
Monica Maar Hansen 
Birgitte Bager

Euphonium:
Per Larsen Jensen 
Carsten Pedersen

Baryton:
Henning Østergaard Rix 
Anne-Marie Kæmpe Maegaard 
Dorte Albrecht 
Johnny Vest 
Charlotte Skou Jensen

Tuba:
Torben Rasmussen 
Lasse Brønnum Brønsholt 
Claus Jultved 

Elbas:
Tonny Nielsen

Klaver/keyboard:
John Olsen

Guitar:
Jesper Nordal

Trommesæt:
Erik Riis Hauge

Pauker:
Peter Leth

Percussion:
Poul Rasmussen 
Bent Larsen 
Mikkel Burchardt

Backstage:
Jesper Fabricius 
Jens Trads 
Ole Sørensen 
Egon Hansen 
Poul Kjærsgaard Nielsen 
Helge Hansen 
Albert Sørensen 
samt personel fra 
Hjemmeværnets 
Politikompagni Odense

Kor a la Carte: 
Allan Kirkebæk
Camilla Hørby
Catarina Hørby
Christina Alnor
Hans Henriksen
Jesper Trolle
Lene Voetmann Johansen
Naja Matzen
Sofie Løhr Andersen
Solveig Arneborg Hansen
Steffen Pihl
Thomas Nørby
    
Korinstruktør:
Therese Andreasen

Dirigent:
Per Silfverberg Hyttel
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Julen har bragt velsignet bud
Tekst: B. S. Ingemann, 1839
Melodi: C. E. F. Weyse, 1841

Julen har bragt velsignet bud.
Nu glædes gamle og unge.
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste.
Det barn, som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.

Glæden er jordens gæst i dag
med himmelkongen den lille.
Du fattige spurv! Flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og paradisvejen funden.

Frelseren selv var barn som vi,
i dag han lå i sin vugge.
Den have, Guds engle flyve i,
vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge blandt os bor,
han juleglæden os bringer,
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os englevinger. 

Odense Politiorkester  
ønsker Jer en glædelig jul.

28
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Odense Politiorkester udbyder

PLAKAT KONKURRENCE
Send os dit forslag – alle kan deltage!

Præmie: Vinderen har valget mellem 6 billetter til 
Odense Politiorkester Julekoncert 2019, eller en helsides 
annonce i koncertprogrammet 2019. Vinderen vil blive 
kontaktet direkte, og offentliggøres på Facebook samt på 
orkestrets hjemmeside.

Betingelser: Plakaten skal forholde sig til temaerne musik, 
sang, politi og jul.

Tekst som skal indgå: Odense Politiorkester Julekoncert 2019. Lørdag 
den 7. december kl. 15.00 og søndag den 8. december kl. 14.00 & 19.30. 
Billetter købes hos billetten.dk. Forsalg den 4. maj 2019 (for annoncører 
og støttemedlemmer). Offentligt salg den 21. maj 2019.

Aflevering: Plakaten afleveres elektronisk som pdf i A3-format på 
mail: plakat@odensepolitiorkester.dk senest den 15. februar 2019. 
Husk at skrive navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.

Vi skal gøre opmærksom på, at rettighederne til indkomne forslag tilfalder Odense Politiorkester 
(OPO). OPO har ret til at ændre i opsætningen, samt bruge plakaten på forsiden af programmet for 
julekoncerten og markedsføringsmateriale. Vi forbeholder os ret til ikke at vælge et oplæg, hvis de 
indsendte ikke kan anvendes.
 Med venlig hilsen bestyrelsen for 
 Odense Politiorkester

Deadline for indsendelse af forslag senest den 15. februar 2019

JULEKONCERT 2016
ODENSE
POLITIORKESTER

75.
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ODENSE KONCERTHUS

CARL NIELSEN SALEN

Lørdag den 3. december kl. 15.00

Søndag den 4. december kl. 14.00 og 19.30
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BLIK & VVS, Cortes og Nielsen ApS
Aut. VVS-installatør

Paarupvej 7, 5210 Odense NV

www.blikogvvs.dk
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På gensyn til På gensyn til 
Herregårdskoncert i SøgårdlejrenHerregårdskoncert i Søgårdlejren

Søndag den. 25. august 2019Søndag den. 25. august 2019

Mobil
Auto- og industriolier – komplet lager

Tlf. 66 15 95 22
LAURITZ ANDERSEN & CO. APS
Ove Gjeddes Vej 31, Postboks 549, 5220 Odense SØ

Tlf. 66 15 95 22, Fax 66 15 95 73
laco@mail.tele.dk, www.lauritzandersen.dk
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STARK Tommerup
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup

Tlf. 6376 1200

Tlf. 6615 0800 - www.r-arkitekter.dk

Vi løser stort som småt - skaber rammen til fremtiden
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Skibhusvej 101 · 5100 Odense C
Tlf. 66 13 15 21 · 66 12 52 28

Stor gratis P-plads bag forretningen
Indkørsel fra Sofie Breumsvej

På gensyn til Mindehøjtideligheden På gensyn til Mindehøjtideligheden 
den 4. maj 2019 den 4. maj 2019 
i Ansgar Anlægi Ansgar Anlæg
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ALT I LAKERING
- til private og erhverv

Thujavej 1 • 5250 Odense SV • Tlf. 
66 17 04 83

Åsum Bygade 13 • 5240 Odense NØ • Tlf. 
66 13 28 79

ALT I LAKERING
- til private og erhverv

Thujavej 1 • 5250 Odense SV • Tlf. 
66 17 04 83

Åsum Bygade 13 • 5240 Odense NØ • Tlf. 
66 13 28 79

ALT I LAKERING
- til private og erhverv

Thujavej 1 • 5250 Odense SV • Tlf. 
66 17 04 83

Åsum Bygade 13 • 5240 Odense NØ • Tlf. 
66 13 28 79
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Anette
Støvelbæk

Kasper
Gattrup

Gordon
Kennedy

Lisbeth
Kjærulff

Kerteminde Turistbureau 6532 1121 •  Billetten 7020 2096 • Politikens Kiosk, Odense • kerteminderevyen.dk

Fo
to

  S
ko

vd
al

 N
or

di
c

RUDER7
BUREAU OG FORLAG

Kerteminde

Musik:
Peter Bom

Instruktør:
Martin
Miehe- 
Renard
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Viggo Vanggaards Køreskole
BILER INDTIL 3500 KG

Hegnet 25, Otterup

21 75 96 75
Teoriundervisning:

Jernbanegade 13, Otterup

Karstens Taxi
Dådyrvænget 1, Bogense.

Tlf. 64 81 19 90

På gensyn til Blomsterfestival i OdensePå gensyn til Blomsterfestival i Odense
den 16. august 2019den 16. august 2019

– på Amfiscenen, Brandts– på Amfiscenen, Brandts
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DANMARKS 
SMUKKESTE 

HAVE
Midt på dejlige Fyn ligger

 en af Europas fineste 
renæssancebygninger med 

ægte voldgrav, spir, riddersal. 
Her oplever du 

Danmarks smukkeste have, 
Legeskoven med de fantastiske 

labyrinter og Tree Top 
Walking, udstillinger af 

veteranbiler, motorcykler, 
og meget andet.

TAG ET STYKKE EGESKOV
MED HJEM

Egeskov driver Danmarks eneste 
fungerende Slotsgartneri, hvor du 

kan købe et lille grønt stykke 
Egeskov med hjem, i form af 

krydderurter, planter og blomster.

BESØG OS LIGE SÅ
TIT DU VIL!

Med et sæsonkort kan du besøge 
Egeskov - lige så tit du vil - og deltage 

i vores aktiviteter fra sankthans til 
onsdagskoncerter og julemarked. 

EGESKOV GADE 18 · DK-5772 KVÆRNDRUP

WWW.EGESKOV.DK



ODENSE
POLITIORKESTER
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Autohuset Vestergaard 
ønsker alle en god jul 

og et godt nytår!

Læs mere på 
autohuset-vestergaard.dk

På gensyn til GuldkoncertPå gensyn til Guldkoncert
Torvet i Middelfart den 25. maj 2019Torvet i Middelfart den 25. maj 2019
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ProGrafisk ApS

Cikorievej 22 A
5220 Odense SØ
Telefon 63 38 39 40
Mail post@prografisk.dk
Web www.prografisk.dk

Referencer: 
Nordisk Safari Klub, MisterEuropa,  V. Holm Jensen, Au-
toBranchen Danmark, Region Syddanmark – Center for 
kvalitet, Landsforeningen Dansk Senior Dans, Dansk Selskab 
for ledelse i Sundhedsvæsenet, KiMs, Odense Tekniske 
Skole, Rynkeby Foods, SeedCom, FOF Østfyn, Odense 
Politiorkester, Ministry of Industry and Mineral resources 
(Grønland), Design Cykler, ÆldreSagen.

Grafisk kommunikation
på tryk og interaktive medier

Magasiner  •  Kataloger  •  Brætspil 
Nyhedsbreve  •  Webdesign  •  CMS
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Fødselsdagskoncert
Hjemmeværnets Musikkorps Syd

fylder 60 år i september måned 2019

I den anledning vil vore mange fans få lejlighed til 
at ønske os et stort tillykke ved en planlagt
Fødselsdagskoncert i Odense Rådhushal. 

På gensyn lørdag d. 28. september 2019 kl. 15.00
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På gensyn til ValdemarsfestenPå gensyn til Valdemarsfesten
den 16. juni 2019 den 16. juni 2019 
på Odense Rådhuspå Odense Rådhus
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Gi’ en festlig oplevelse i julegave

 for 2

GAVEKORT PÅ  2 billetter til 

 Frøken Nitouche 

 på Nyborg Voldspil i 2019
inkl. 2 x Voldspilsmenu
SKRIV KAMPAGNEKODE “JUL18”*
*Gælder kun i prisgruppe B og kun
for 2 billetter og 2 menuer

til valgfri dato

Kun 595,-
Spar 173,-
Frøken Nitouche har premiere 18/7- og spiller indtil 10/8 2019

køb på www.nyborgvoldspil.biletten.dk

Nitouche
røkenF

Sommerforestillingen
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*Tilbuddet gælder Civic 5-Dørs modellerne, benzin og diesel. Dvs. Comfort (dog ikke diesel Comfort), Elegance, Sport og Sport Plus. 
Brændstofforbrug mellem 16,7 km/l og 28,6 km/l (efter NEDC målemetode) –    –     .
Prisen er inkl. leveringsomkostninger. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl.

A++B

Se mere på honda.dk

TIL DIG 
DER MENER 
DET INDRE
OGSÅ TÆLLER
Lige nu får du en forhandlermonteret 
læderkabine uden merpris, når du 
køber din nye Civic*

HONDA CIVIC 5DR
FRA 215.000 kr.

INKLUSIV LÆDERKABINE

V Holm Jensen
V. Holm Jensen A/S · Nyborgvej 240 - 256 · 5220 Odense SØ · Tlf. 66 12 13 14 · www.honda-odense.dk

Salgsafdeling · Mandag - fredag · 09.00 - 17.30 · Søndag · 11.00 - 17.00
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Her er plads til din annonce!
Henvendelse til 

annonce@odensepolitiorkester.dk
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BENT JØRGENSEN EFTF Aps
CYKELFORRETNING

ALBANIGADE 61-63 . TELEFON 66 12 80 44

CYKLER
KNALLERTER

Kirkekoncert i Ansgar KirkeKirkekoncert i Ansgar Kirke
den 23. marts 2019den 23. marts 2019

med Hjemmeværnets Musikkorps Sydmed Hjemmeværnets Musikkorps Syd



På gensyn til Odense 
Politiorkester Julekoncert 2019

Sæt allerede kryds i kalenderen
Lørdag den 7. december kl. 15.00
Søndag den 8. december kl. 14.00 & kl. 19.30

Forsalg den 4. maj 2019 (for annoncører og støttemedlemmer)

Offentligt salg den 21. maj 2019

Glæd dig til april, hvor vi Glæd dig til april, hvor vi 
løfter sløret for solisterne i 2019!løfter sløret for solisterne i 2019!

Billetter købes hos billetten.dk

✗
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