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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 medlemmer, 
som mødes hver mandag aften for at øve under 
ledelse af 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
Susanne Buch – næstformand
Anita Blegholm Skygebjerg – kasserer
Listbet Stubtoft – sekretær
Linda Vitten – annonceansvarlig

Musik- og Programudvalg består i dag af:
Julie Albrecht Rask – formand
Erik Hauge – medlem
Trine Larsen – medlem
Linda Vitten – medlem
Per Silfverberg Hyttel – født medlem

Fyns Forsamlingshus 1980

Lidt historie
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Jeg glæder mig i denne tid 
Orkestret spiller op med flid
Nu ved jeg julen kommer
Hr. Per hver dag til prøve står
Og når han melder klar vi går
Afsted til horn og trommer

Julen er traditionernes tid. Og hvert år glæder 
vi os til sammen i december at tage del i julens 
mange traditioner. En af de traditioner, jeg glæ-
der mig allermest til, er den årlige julekoncert 
med Odense Politiorkester. Jeg nyder hvert år 
at kunne læne mig tilbage og vide, at om et 
øjeblik vil jeg og dem, jeg er sammen med blive 
opfyldt af varme, liflige toner og en knasende 
julestemning frembragt af dygtige og oplagte 
musikere og solister på scenen.

Igen i år har de mange gode kræfter i og 
omkring Odense Politiorkester bundet en smuk 
buket af nogle af de bedste danske kunstnere. 
Søs Egelind, Bobo Moreno, Monique Spartalis, 
Sandra Elsfort og Morten Sønderby står således 
klar til at synge og underholde os sammen med 
vores altid veloplagte og dygtige politiorkester 
og orkestrets eget Kor a la Carte. Som sædvan-
lig er det dirigent Per Silfverberg Hyttel, der 
svinger taktstokken.

Når Odense Politiorkester inviterer til julekon-
cert, er det blot en af mange gange om året, 

hvor der er mulighed for at få en musikalsk 
oplevelse med vores mange dygtige musikere. 
Orkestret giver heldigvis mange koncerter i 
løbet af året – indimellem er politiuniformen 
skiftet ud med hjemmeværnets grønne farver, 
og så kalder orkestret sig for Hjemmeværnets 
Musikkorps Syd.

I Fyns Politi har vi ikke kun en tæt musikalsk 
relation til Hjemmeværnet. Hjemmeværnets 
mange frivillige kræfter er sammen med mange 
andre samarbejdspartnere en helt uvurderlig 
hjælp for politiet i forbindelse med løsningen 
af vores mange forskelligartede opgaver. Det vil 
jeg gerne benytte lejligheden til også i denne 
sammenhæng at sige mange gange tak for.

Gid det var jul! Hvor var det rart
Men nu må den da komme snart
Det varer ikke længe
Musik spil op til julefest
Skab glæde nu i hver en gæst
Til det vi nok kan trænge

Hjertelig velkommen til alle til Odense 
Politiorkesters 78. julekoncert og rigtig god 
fornøjelse!

Arne Gram 
Politidirektør i Fyns Politi
Præsident for Odense Politiorkester

Arne Gram
Præsident
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Kære
musikvenner
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KLÆDT AF TIL SKINDET

4. juni til 15. august 2020

Billetbestilling: rottefælden.dk  /  62 21 07 63
Jan SchouSara GadborgRikke Buch BendtsenJens Krøyer

Musikere:   
Guy Moscoso

Ole Caspersen

Mikkel Schrøder

DANARTIST PRÆSENTERER

REVYEN PÅ FYN ER SOLEN BAG SKYEN
137. SÆSONSVENDBORG
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Det er en stor glæde endnu en gang at kunne 
byde jer velkommen til en traditionsrig jule-
koncert med Odense Politiorkester og en perle-
række af kunstnere på scenen her i Carl Nielsen 
Salen i Odense Koncerthus. Det er nu, at vi vil 
gøre vores ypperste for at vise alt dét, vi mere 
end et år har gået og forberedt, for at I kan læne 
jer tilbage i sædet og nyde de næste ca. 3 timers 
underholdning.

At fylde koncertsalen 3 gange er ikke noget, der 
kommer af sig selv; der er benhård konkurren-
ce med andre julekoncerter og kunstnere, som 
hver især har et ønske om at bringe lige præcis 
deres publikum i den helt rette stemning. Men 
med ekstra markedsføring i form af uddeling 
af postkort, indslag på de sociale medier og på 
TV 2/Fyn, hvor vi kørte 3 ugers reklamespot i 
efteråret med fokus på julekoncerterne, har det 
umiddelbart været en god investering. I sidder 
jo hér nu, og I har valgt at støtte op omkring 
orkestret og lade os være netop dem, der brin-
ger jer i den rette julestemning.  

Måske er du som støttemedlem med til at give 
en anmeldelse videre til venner og bekend-
te – det er ofte dér, den allerstørste værdi fin-
des. For kun 75,- om året kan du som støtte-
medlem modtage nyhedsbrev 2-4 gange årligt. 
Som noget nyt inviterede vi i år alle støtte-
medlemmer til et spændende arrangement på 
Politigården med introduktion af Politidirektør 

Arne Gram og Chefpolitiinspektør Lars 
Bræmhøj. Efterfølgende var der rundvisning i 
vagtstuen og detentionen, samt fremvisning af 
både våben, køretøjer, dygtige polithunde og 
mange andre spændende ting. Læs mere om, 
hvordan du bliver støttemedlem senere i pro-
grammet. Derudover har støttemedlemmer og 
annoncører ligeledes mulighed for at købe bil-
letter ca. 3 uger før alle andre, og apropos før ...: 

Som noget helt nyt i år vælger vi at afsløre 
næste års kunstnere allerede ved afslutning på 
julekoncerten. Det betyder også, at man allerede 
NU kan gå ind via vores hjemmeside og bestille 
billetter eller gavekort til julekoncerten 2020, 
som måske kunne bruges som julegave til fami-
lie og venner – vi garanterer underholdning på 
samme høje niveau, som I er vant til, og vi vil 
glæde os til at være dem, der kan gøre præcis 
dét, der skal til, for at komme i den rette jule-
stemning næste år også. 

Lige nu gælder det årets koncert; læn jer tilba-
ge, og nyd Odense Politiorkester med dirigent 
Per Silfverberg Hyttel og et program spækket 
med underholdning med årets solister. 
Rigtig glædelig jul – og godt nytår!

På orkestrets vegne, 
Lasse Brønnum Brønsholt 
Formand for Odense Politorkester 

Lasse Brønnum 
Brønsholt
Formand

Kære
publikum
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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 
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For tredje år i træk kan vi præsentere jer 
for vores utrættelige dirigent, Per Silfverberg 
Hyttel. Per er ansat som musiker i Slesvigske 
Musikkorps, som i daglig tale bare kaldes SMUK. 
Alle musikerne i dette fine orkester er professi-
onelle, konservatorieuddannede musikere. De 
kan deres kram. Det kan de, fordi de - foruden et 
særligt talent - også har øvet, øvet og atter øvet 
sig på at beherske deres instrumenter. 

Vi øver også. Faktisk tror vi nok, at vi øver 
en del mere, end andre amatørorkestre gør. 
Selvfølgelig kommer vi aldrig op på SMUK´s 
niveau. Men vi gør vores bedste for at præstere, 
når vi sætter os til rette foran jer – kære pub-
likum.

Når man siger utrættelig om Per som dirigent, 
er det fordi, det er noget helt specielt at stå i 
front for et amatørorkester. Det er nemlig ham, 
der forsøger at motivere os til at øve og give 
den endnu en skalle, enten i musiklokalet eller 
hjemme i privaten, hvor vi forsøger at optimere 
færdighederne. I perioder af indstuderingsfasen 
til julekoncerterne, lyder det ikke altid, som om 
det lykkes os særligt godt. Det er igen her, han 
kommer ind i billedet med utrættelig energi og 
positivt syn på tingene.

En julekoncert i Odense Politiorkesters regi skal 
altid lykkes. Det kommer det også til med Pers 
utrættelige indsats for at føre os alle i mål.

Tak Per

Per Silfverberg 
Hyttel
Dirigent
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Kære publikum

Jeg vil, som formand for Musik- og Program-
udvalget, byde jer alle rigtig hjertelig velkommen 
til Odense Politiorkesters julekoncert nr. 78. Vi 
har glædet os utroligt meget til at fremføre for 
jer, hvad vi har arbejdet med at planlægge og for-
berede det sidste halvandet års tid. 

Vi har igen i år allieret os med nogle af Danmarks 
bedste og ikke mindst mest underholdende kunst-
nere. 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 hal-
sen. I år er vi i hvert fald sikre på, at I kommer til 
at bruge jeres lattermuskler.

Vi har i Musik- og Programudvalget endnu 
engang gjort vores ypperste for at sammensæt-
te en koncert og et show, som forhåbentlig vil få 
jer i den rette julestemning. Vi håber, at I har et 
kæmpe smil på læben, når I om et par timer går 
ud af koncertsalen igen. 

Nogle af Musik- og Programudvalgets tanker bag 
dette års julekoncert er humor, vellyd og magi-
ske øjeblikke. Dette års kunstnere har været fan-
tastiske at samarbejde med, og de er også selv 
kommet med gode ideer til julekoncerten, som vi 

har implementeret i årets program. Søs Egelind, 
Monique Spartalis, Bobo Moreno, Sandra Elsfort 
og Morten Sønderby er alle meget dygtige kunst-
nere, og vi glæder os til at gennemføre weeken-
dens koncerter i samarbejde med dem.

2019 har været et meget travlt år for orkestret. Vi 
har spillet ca. 15 koncerter forskellige steder på 
Fyn og med enkelte afstikkere til Jylland. Så det 
er også en glædelig og dejlig weekend for orke-
stret, når året 2019 kulminerer med julekoncer-
terne, og vi kan gå på en velfortjent juleferie. 

Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at 
takke alle de frivillige hænder, som utrætteligt 
støtter op om orkestret på forskellig vis. Vi kan 
ikke gøre det uden jer, så tusind tak for alle de 
timer I lægger i orkestret!

Men for nu, så læn jer tilbage i de bløde stole og 
glem al december måneds travlhed i et par timer. 
Jeg håber, at I alle får en fantastisk, dejlig, sjov og 
uforglemmelig oplevelse sammen med os, 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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Tiderne skifter, og det er tid til forandring for 
at kunne følge med. Det er derfor også tid for 
Odense Politiorkester at gribe de muligheder 
som byder sig…

Det betyder, at du allerede fra det sekund, at 
Odense Politiorkesters julekoncerter er over-
stået, kan klikke dig ind på vores hjemmeside 
www.odensepolitiorkester.dk og købe billetter 
til næste års julekoncerter i 2020, som afholdes 
første weekend i december måned, nemlig d. 5. 
og 6. december…og på den måde allerede NU 
sikre dig de bedste pladser

Vi håber I tager rigtig godt imod vores nye 
koncept, og glæder os hvert år over jeres store 
opbakning og støtte til Odense Politiorkesters 
Julekoncerter.

Odense Politiorkester

Julekoncert 2020
– og solisterne er…?
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Solist

Solist

Solist

Solist

følg os på facebook eller  læs mere på www.odensepolitiorkester.dk

5. og 6. december i Carl Nielsen salen
Dirigent: Per Silfverberg Hyttel

Nu kan vi snart afsløre  næste års solister  – og vi glæder os …

ODENSE
JULEKONCERT 2020

POLITIORKESTER

? ?

? ?



Til at lede os godt og grundigt igennem årets 
julekoncerter, kan vi med stor glæde præsentere 
jer for Søs Egelind. 

Søs blev uddannet skuespiller for snart 40 år 
siden og har medvirket i film, tv-serier, musi-
cals, revy og teater. Måske kender vi hende bedst 
fra samarbejdet med Kirsten Lehfeldt i deres 
shows og tv-serier.

Hun er også en ivrig konferencier og foredrags-
holder, og i sin fritid passer hun sit økologiske 
landbrug i Nordsjælland. Hun elsker musik og 

vandt i sin tid Maestro-konkurrencen, hvor hun 
dirigerede DR´s Symfoniorkester. Siden er det 
blevet til optrædener med både store og små 
ensembler i det ganske land.

Søs kan få os til at grine. Hun kan danse. Hun 
kan lave mad, og hun kan dirigere. Hun kan 
sikkert også meget mere. Lad os se, hvad hun 
byder ind med. Helt sikkert er det, at vi har fået 
en konferencier i topklasse, som kan give alt det,  
vi kan ønske os.

Søde Søs – vi er klar

Søs
Egelind
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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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Julen er hjerternes og børnenes fest, og jeg 
elsker jul, jeg elsker børn, og så elsker jeg at 
synge. Så meget, at jeg har gjort det, siden jeg 
var 4 år gammel. 

For nogle år siden sad jeg og tænkte over, hvor-
dan jeg kunne give min glæde og kærlighed til 
sangen og musikken videre til så mange børn 
som muligt, og så kom ideen til den lille musi-
kalske børne app, ”Monique’s Verden”. Den er til 
børn i alderen 2-7 år, og den er GRATIS at hente 
i App Store.
Den er fyldt med nogle af de mest kendte og 
elskede danske børnesange, med fagter, tekster 
og syng selv.
Derudover læser jeg nogle af H. C. Andersens 
fortryllende eventyr op på en måde, så alle børn 
kan være med.

Vi optræder over det ganske land med ”Monique’s 
Verden”, interaktive børnekoncerter. Vi håber, vi 
ser dig derude på et tidspunkt.

”Monique’s Verden” appen er perfekt til julefe-
rien, hvor vi putter os i varmen indendøre, og 
hvor tiden kan falde lidt lang, fordi vi glæder os 
så meget til julens komme. 

Appen er skabt til hygge alene og sammen med 
dem, vi holder af: mor og far, bror og søster, ven-
nerne og ikke mindst de søde bedsteforældre.

Du kan finde den lille julegave længere inde i 
programmet. 

Rigtig god fornøjelse og rigtig glædelig jul.

Monique
Spartalis
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7. MAJ – 13. JUNI 2020

ÅRETS SJOVESTE JULEGAVE

ODENSE
SOMMER
REVY.DK

Køb et
gavekort på

Events 
Fyn.dk



15

10 år er jo ingen tid, kan man fristes til at sige. 
Men 10 år uden Bobo Moreno, er for mange af 
os alt for lang tid. I år er det præcis 10 år siden, 
vi sidst havde glæde af ham. Dengang stod 
Bobo på scenen med James Sampson og Tom 
McEwan. Vi kendte ikke så meget til Bobo den-
gang. Vi havde faktisk fået ham anbefalet. 
Men hold da op! Vi kom til at kende Bobo. Med 
den suværene, flotte stemme og flair for rytmisk 
sang og musik, bjergtog han os alle. 
Bobo er en enestående kunstner.

I de 10 år der er gået siden sidst, kan vi fortæl-
le, at Bobo har optrådt her og der og alle vegne. 
Han har udgivet CD´er. Han har sunget med en 
ufattelig lang række af danske og udenlandske 
kunstnere. Han har været med i et enkelt afsnit 

af DR´s ”Krøniken”, og så har han skrevet sig 
ind i rækken af kongelige hofleverandører, da 
han sang på TV i forbindelse med kronprinse-
parrets bryllup.

Et par stykker af os mødte Bobo ved en julekon-
cert i Nyborg sidste år. Her sang han sammen 
med Danmarks Radios Big Band, som regnes for 
et af Europas bedste og derfor ikke spiller med 
hvem som helst. Uha, hvor blev der lige plud-
selig længe til vores julekoncerter med ham i 
front. For det var om muligt endnu bedre end 
det, vi oplevede for 10 år siden.

Vi har ventet. 
Nu er han her. 

Alt er godt.

Bobo
Moreno
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Alle gode gange tre fristes man til at sige. De 
tre første år, vi har haft med Sandra at gøre, er 
gået helt forrygende. Sikken en udvikling. Det 
er selvfølgelig ikke vores skyld, at Sandra har 
udviklet sig i den grad, for hun er en meget 
aktiv performer, som efterspørges til mange for-
skellige slags arrangementer. 

Senest har vi kunnet opleve hende i Musicalen 
”Lyset over Skagen”, som har turneret rundt på 
store danske scener fra august til oktober. Her 
stod hun på scenen med en perlerække af dan-
ske sangere. 

Men der er også sket andre store ting. Den 16. 
maj i år kunne vi se på Sandras Facebook-side, 

at hun har udgivet sin første single. Tekst og 
musik har hun selv klaret. 

Vi ønsker et stort tillykke med den flotte debut. 
Det er en smuk tekst og melodi, som er værd at 
lytte til. ”På en forårsdag i maj” hedder melo-
dien. Det er kærlighed, smukt pakket ind i flot 
musik.

Sandra synger den ikke sammen med os i denne 
weekend. Til gengæld får vi en masse andre gode 
melodier med hende. Alene, og i forening med 
de andre solister.

Tak for endnu en chance med Sandra

Sandra
Elsfort



henning rix
fotografi 

Tlf: 21 475 405 - Mail: info@henningrix.dk - Web: www.henningrix.dk
Vindegade 74 kld - 5000 Odense C
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Bliv støttemedlem af Odense Politiorkester ved 
at tilmelde dig på www.odensepolitiorkester.dk

Som støttemedlem af Odense Politiorkester vil du have følgende fordele:

•  Mulighed for billetkøb til julekoncerterne ca. 3 uger før offentligt billetsalg.

• Nyhedsbrev fra OPO 2-4 gange årligt!

• Være en særlig støtte omkring orkestret!

Medlemskabet koster kun 75 kr. om året
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Man skal passe på med at blæse og have mel i 
munden på en gang. Vi snakker ikke om fynsk 
brunsviger eller andet bagværk kombineret med 
et blæseorkester som os. Nej, sidste år ”blæste” 
vi op, at succes forpligter, og at den stime af dyg-
tige ”up coming” solister, vi har præsenteret for 
jer, ville fortsætte. 

Vi sendte derfor Morten på scenen med fulde 
forventninger om, at han nok skulle leve op til 
det, vi havde lovet. Tak skal I have for en debut. 
Morten entrerede scenen med de andre store 
navne, vi havde på tapetet, som om han aldrig 
havde lavet andet. Han blæste både os og for-
håbentlig jer alle omkuld. Han forstod i højeste 
grad, hvordan man leverede varen til et kræsent 
og festligt publikum. 

Selv da vi tog imod ham med rangler og andet 
baby-tingel-tangel, var han ikke til at slå ud. 
Mortens repertoire er meget bredt, og han har 
optrådt i mange sammenhænge. Det skrev vi 
i sidste års program. Men vi har da fundet ud 

af lidt nyt om ham. Politiet laver jo deres bag-
grundstjek grundigt. 

Hvis man er rigtig heldig, kan man også finde 
Morten på en scene et eller andet sted ”der-
ude” - iført sportstøj. Som en anden Bjørn Borg 
springer han rundt (vi nægter at tro på, han kan 
stå stille) på scenen iført traditionelt tennis out-
fit. Ketcheren er dog skiftet ud med en mikro-
fon. Morten er nemlig medlem af ”Tennis”, som 
består af en flok fremragende musikere og san-
gere.

I får nok ikke Morten at se i dette dress til jule-
koncerterne. Det er lidt koldt at køre fra hjem-
met til koncerthuset i shorts, siger han. Men det 
gør ikke så meget. Han har sikkert noget andet 
pænt tøj at tage på, og vi ved, at tøj ikke er en 
undskyldning for ham, for at give den fuld skrue 
på scenen. 

Vi glæder os til Morten

Morten
Sønderby
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Vi har buffeten til både 
- før og efter koncerten -             

 

Parkering lige ved døren

Fra parkeringskælderen
nærmeste opgang - P14

Med elevator

 Kr. 389,-
Nytårsaften tilbydes:
• Marineret kyllingebryst
   på salatbund
• Den Store Eventyr Buffet
• Nytårsdessert

Velkomstdrink - Fri vin - øl og sodavand og Portvin til desserten
Lukker kl. 22.30
Husk: Altid kun en regning pr. bord

Hans Jensens Str. 1
5000 Odense C 
Tlf. 6591 7030

 www.grimme-aelling.dk

Torvegade 3  |  5000 Odense C  |  38 48 30 91  |  odense@al-bank.dk



De fantastiske mennesker i Kor a la Carte er 
efterhånden blevet en mere og mere uvurderlig 
del af Odense Politiorkester og vores andet "jeg" 
– Hjemmeværnets Musikkorps Syd. Vi skifter jo 
som bekendt mellem den mørke politiuniform og 
hærens camouflagetøj alt efter, hvilket orkester vi 
optræder som. 

Uanset hvilken uniform vi med stolthed bærer, 
er vi stort set altid ledsaget af det skønne kor. De 
klarer alle opgaver, vi stiller dem. Lige fra fædre-
landssange til juletoner. Fra operette, over musi-
cals, til pop og rock. Det er måske derfra, navnet 
kommer. Et stort a la carte kort, som vi bare kan 
vælge fra. Og når vi er lidt i bekneb for professio-
nelle solister – så beder vi bare om kortet igen – 

og straks stiller de med en eller flere, der lige kan 
løse de opgaver, vi har. 

De kan også selv. De optræder nemlig også uden 
os. Det gør de (også) rigtig godt, og vi er da - 
beskedent sagt - en lille bitte smule stolte over at 
blive sat i forbindelse med dem. 
Deres korleder er Therese Andreasen. Hun har 
haft tjansen siden 2007, det må hun meget gerne 
fortsætte med. Hun sørger for, at koret altid er 
tunet og klar, når det gælder. 
Tak for det. Det glæder os.

Kortet er afleveret.
Læn jer tilbage.
Der bliver serveret lige om lidt.

Kor a la Carte

21
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Møbelpolstring, 
brugskunst og 
skumgummi
Vi sælger skumgummi efter mål til både private og erhverv. Ligeledes 
har vi systue, hvor vi har møbelpolstrer og syerske, og kan derfor lave 
alt indenfor polstring. Madrasser, senge, puder, dyner, hvilestole, brugs-
kunst og meget mere, se www.livingbykolster.dk eller kom forbi butikken i 
Middelfart.



På gensyn i Odense Citys 
gader den 19. juni 2020

Følg os på facebook 
eller på www.odensepolitiorkester.dk 23
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Karstens Taxi
Rosenhaven 43, 5400 Bogense

Tlf. 40 26 59 90

På gensyn til Blomsterkoncerten på BrandtsPå gensyn til Blomsterkoncerten på Brandts
fredag d. 14. august 2020 kl. 19.00fredag d. 14. august 2020 kl. 19.00
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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



Peder Hvitfeldt Stræde 11,st   1173 København K
Tlf.: 66 13 33 22    Mobil: 30 32 10 27

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

Stort udvalg af 
træblæse- 
instrumenter og tilbehør

Special værksted for 
træblæsinstrumenter

Besøg vores webshop
www.a-andersen.dk

Instrumentmager

Grundlagt 1886
A. Andersen
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CY

CMY

K

1-politieork.pdf   1   25/10/2019   14.44
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Odense Politiorkester 2019
78.Julekoncert

Morten Sønderby

Kor a la Carte

Bobo Moreno

 Per Silfverberg Hyttel, 
dirigent

Sandra Elsfort

Monique Spartalis

Søs Egelind

27



1.  Hungarian Dance no. 5 
Johannes Brahms 
Arr. Per S. Hyttel 
Odense Politiorkester

2.  Politidirektør Arne Gram 
Præsident for Odense Politiorkester

3.  Dansk Politimarch 
Arne Kærslund 
Odense Politiorkester

4.  All of Me  
John Stephens / Toby Gad 
Arr. John Olsen 
Solist: Monique Spartalis

5.  Can't Take My Eyes off You 
Bob Crewe / Bob Gaudio 
Arr. John Kristensen 
Solist: Bobo Moreno

6.  I Wanna Dance With Somebody 
George Merrill / Shannon Rubicam 
Arr. John Olsen 
Solist: Sandra Elsfort

7.  Feeling Good 
Anthony Newley / Leslie Bricusse 
Arr. John Kristensen 
Solist: Morten Sønderby

8.  Bad Girls 
Donna Summer 
Arr. John Olsen 
Solist: Monique Spartalis

9.  Good Vibrations 
Brian Wilson / Mike Love 
Arr. John Olsen 
Solister: Bobo Moreno &  
Morten Sønderby

10.  As 
Stevie Wonder 
Arr. John Kristensen 
Solister: Monique Spartalis &  
Sandra Elsfort

11.  It Had Better Be Tonight 
Henry Mancini / Johnny Mercer / 
Franco Migliacci 
Arr. John Kristensen 
Solist: Morten Sønderby

12.  That'll Do 
Randy Newman 
Arr. Peter Holling 
Solist: Bobo Moreno 

13.  Hero 
Walter Afanasieff / Mariah Carey 
Arr. John Olsen 
Solist: Sandra Elsfort

14.  That's What Friends Are For 
Burt Bacharach / Carole Bayer Sager 
Arr. Peter Holling 
Solister:  
Monique Spartalis,  
Sandra Elsfort,  
Bobo Moreno &  
Morten Sønderby

Koncertprogram 1. afdeling

pause
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15.  Tango Jalousie 
Jacob Gade 
Arr. Walter Tuschla 
Odense Politiorkester

16.  Love Will Keep Us Together 
Neil Sedaka / Howard Greenfield 
Arr. Jesper Riis 
Solister: Monique Spartalis &  
Bobo Moreno

17.  Hit The Road Jack 
Percy Mayfield 
Arr. John Olsen 
Solist: Morten Sønderby

18.  Unforgettable 
Irving Gordon 
Arr. John Kristensen 
Solister: Sandra Elsfort &  
Bobo Moreno

19.  Winter Wonderland / 
Don't Worry Be Happy 
Bobby McFerrin / Dick Smith/Felix Bernard 
Arr. John Kristensen 
Solister: Monique Spartalis & 
Bobo Moreno

20.  Rockin' Around The Christmas Tree 
Johnny Marks 
Arr. John Kristensen 
Solister: Monique Spartalis &  
Morten Sønderby

21.  Have Yourself A Merry Little Christmas 
Ralph Blane / Hugh Martin 
Arr. Jesper Riis 
Solist: Sandra Elsfort

22.  The Christmas Song 
Robert Wells/ Mel Tormé 
Arr. John Olsen 
Solist: Monique Spartalis

23.  Vil Du Være Min i Nat 
Kåre Bjerkø 
Arr. John Olsen 
Solist: Sandra Elsfort

24.  Grown Up Christmas List 
David Foster / Linda Thompson-Jenner 
Arr. John Olsen 
Solist: Bobo Moreno

25.  Driving Home For Christmas 
Chris Rea 
Arr. John Olsen 
Solist: Morten Sønderby

26.  Julen Har Bragt Velsignet Bud 
C. E. F. Weyse / B.S. Ingemann 
Fællessang (se side 33)

27.  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 2019

Fløjte:
Susanne Buch
Jacob Grønlund Pedersen
Lars Bjerg Hansen

Klarinet:
Linda Vitten
Ulla Witzansky
Anne Egelund
Michael T. Pedersen
Tove Larsen
Knud Henning Nielsen
Bent Henrik 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

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

Horn:
Anne Kristin Austrheim
Kristoffer Blom
Janika Møller Andersen

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
Anne-Marie Kæmpe Maegaard

Baryton:
Henning Østergaard Rix
Dorte Albrecht
Johnny Børge Vest
Charlotte Skou Jensen
Susan Vestmark

Tuba:
Torben Rasmussen
Lasse Brønnum Brønsholt
Claus Jultved 

Elbas:
Tonny Nielsen

Klaver/keyboard:
John Olsen

Guitar:
Jens Christian Kwella

Trommesæt:
Erik Riis Hauge

Pauker:
Peter Leth

Percussion:
Poul Rasmussen
Bent Larsen
Nikolaj Langgaard

Backstage:
Jens Trads
Bruno Holtum Nielsen
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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              MUSIKALSK BØRNE-APPGRATIS

www.moniquesverden.dk
www.moniquesverdenshop.dk

Hent appen GRATIS i App Store

GRATIS MUSIKALSK BØRNEAPP

Monique’s Verden

Sangerinden Monique, kendt fra ”Tangokat”har lavet en ny børneapp til de 0-7 årige med kendte danske børnesange og eventyr ♥

Hent appen GRATIS i App Store

Flere timers underholdning

Læs mere om MONIQUE'S VERDEN på www.moniquesverden.dk

Ring på: 26 62 08 62 eller send en mail på: booking@monique.dk

Sangerinden Monique, 

kendt fra ”Tangokat”

har lavet en ny børneapp 

til de 0-7 årige med kendte 

danske børnesange 

og eventyr ♥

Glædelig
Jul

Mange timers
underholdning
til juleferien
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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.



34

Det vi gør i dag, 
forbereder os på imorgen.
Søg ind på vistillerop.dk
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BLIK & VVS, Cortes og Nielsen ApS
Aut. VVS-installatør

www.blikogvvs.dk
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På gensyn til På gensyn til 
Herregårdskoncerten i SøgårdHerregårdskoncerten i Søgård

søndag d. 23. august 2020 kl. 14.00søndag d. 23. august 2020 kl. 14.00

Musik og 
underholdning 

til enhver 
lejlighed

Tlf. 70 27 03 92
www.showbizz.dkVi er omsynsværksted

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

NYT NYT NYT
Du kan allerede nu købe et gavekort til næste års 

julekoncert på www.odensepolitiorkester.dk
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På gensyn til 4. maj mindehøjtidelighedenPå gensyn til 4. maj mindehøjtideligheden
i Ansgar Anlæg og kirke i 2020i Ansgar Anlæg og kirke i 2020

Skibhusvej 101 · 5100 Odense C
Tlf. 66 13 15 21 · 66 12 52 28

Stor gratis P-plads bag forretningen
Indkørsel fra Sofie Breumsvej

CYKLER
KNALLERTER
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Du kan nu støtte Odense Politiorkester økonomisk uden 
overhovedet at skulle have penge op af lommen! Se mere på 
www.odensepolitiorkester.dk og på de flyers, der uddeles 
ved udgangen efter koncerten

Support kan man 
ikke få nok af
Støt Odense Politiorkester
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Farshad
Kholghi

Rasmus 
Krogsgaard

Patricia 
Schumann

Christine 
Astrid Nielsen

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

Kapelmester
Peter Bom

Instruktør:
Martin
Miehe- 
Renard

Greta siger:
Læg en sommeraften under juletræet

Fo
to

  S
ko

vd
al

 N
or

di
c

Kerteminde

Forlag & lay•out

RUDER7
BUREAU OG FORLAG

170x240annJUL2020.indd   1 28/10/2019   15:41
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Fangel Kro & Hotel
gó mad i det Fynske

Annonce til julekoncert_1.indd   1 09/05/2019   16.28

På gensyn i Middelfart til På gensyn i Middelfart til 
GULDKONCERTGULDKONCERT

lørdag d. 16. maj 2020 kl. 12.00lørdag d. 16. maj 2020 kl. 12.00

ODENSE
POLITIORKESTER
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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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BullerupBegravelsesforretning.dk 
66 10 85 90

Lene Yde
og sygeplejerske
Exam. Bedemand 

John Yde
Exam. Bedemand 
- tidl. Politimand

Bedemanden nær dig

Bedemanden nær dig

 Korsløkke-Munkebjerg Begravelse
66 10 85 00

Munkebo Begravelse
65 97 51 11

Kerteminde Begravelse
64 67 00 11

Vinther´s Eftf.

Marcus Hjerrild
Bedemand
- tidl. socialpædagog

Lene Yde
Exam. Bedemand
- tidl. sygeplejerske

John Yde
Exam. Bedemand
- tidl. politimand

John har en fortid som politi-
mand, Lene som sygeplejerske 
og Marcus socialpædagog. Vi 
har alle arbejdet med fag, hvor 
det handler om at hjælpe folk 
efter bedste evne.

Vi dækker hele Fyn, hvis 
man ønsker os, har kendskab 
til områderne i og omkring 
Odense i en radius af 30 km.

BullerupBegravelsesforretning.dk
66 10 85 90

Bullerup
Begravelsesforretning

Lene Yde
og sygeplejerske
Exam. Bedemand 

John Yde
Exam. Bedemand 
- tidl. Politimand

Bedemanden nær dig
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På gensyn til ValdemarsfestenPå gensyn til Valdemarsfesten
i Odense Rådhushali Odense Rådhushal

mandag d.15/6 2020 kl. 19.00mandag d.15/6 2020 kl. 19.00



46



4747

Vind en flot julekurv - Eksklusivt for dig som er til Julekoncert 2019
Deltag ved at fremvise annoncen her, i en af vores to afdelinger inden 17. december i år.

Altid autoriseret service til uautoriserede priser, og ....

Gratis lånebil ved skade
Certificeret skade- & malerværksted
Rådgivning i finansiering & leasing
Stort brugtvognscenter
Autoriseret nyvognssalg, privat & erhverv

Alt i reservedele og udstyr
Reparation af stenslag og skift af forruder
Værksted for erhverv og varebiler
Dækskifte inkl. opbevaring på dækhotel
Værksted for personbiler

Konkurrencebetingelser gælder, læs mere her: www.vhj.dk/kontakt/konkurrencebetingelser

Autoriseret forhandler samt 
service af SUZUKI & Honda
Peder Wessels Vej 11
5220 Odense SØ
Tlf. 63 41 02 00

Autoriseret forhandler af Opel
samt service af Opel & SAAB
Nyborgvej 240-260
5220 Odense SØ
Tlf. 66 12 13 14

90 års erfaring med god service og høj kvalitet i Odense.
Alt hvad din bil behøver samlet under ét navn, nu på to adresser.

Autoriseret kvalitet siden 1929
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Forårskoncert i Vor Frue Kirke i AssensForårskoncert i Vor Frue Kirke i Assens
lørdag d. 14. marts 2020 kl. 15.00lørdag d. 14. marts 2020 kl. 15.00



Jubilæum
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For at få gennemført en julekoncert af Odense Politiorkesters 
størrelse, er der mange mennesker, der skal involveres. I forvejen 
består orkestret jo af glade amatører, som bruger mandag efter 
mandag, samt lidt weekendtid – og i år også nogle onsdage, på 
at øve op til disse tre store koncerter. Omkring sig har de en flok 
frivillige hjælpere, som stiller op i tide og utide. Orkestret består 
også af en bestyrelse samt et musik- og programudvalg.
Sidstnævnte har dirigenten som fast medlem. Han er professio-
nel musiker og en vigtig del af orkestret. Han er omtalt andet-
steds i programmet, så vi springer lige lidt videre.

Vi er nemlig beriget med en person, som vi ofte glemmer, er pro-
fessionel. Det er John Olsen. Manden som år efter år har siddet 
bag el-pianoet i vores midte, som fast medlem af orkestrets ryt-
megruppe. Den opmærksomme læser af vores programmer gen-
nem tiderne, vil have stødt på navnet og nikke mere end gen-
kendende til det. 

John tillader vi os at kalde for vores ”hus-arrangør”. Han er en af de professionelle musikere rundt 
omkring i landet, som musik- og programudvalget sender bestillingerne til, når årets melodier 
skal arrangeres om til vores brug. Når det lige er John, som vi udnævner til ”hus-arrangør”, er det 
begrundet i det store antal melodier, der efterhånden har været gennem hans hænder. 

I år runder vi faktisk melodi nr. 100 med hans bearbejdning. Og det er ”kun” de numre, som er 
blevet spillet til julekoncerter. Derudover findes der også et antal med hans signatur i vores arki-
ver. De første numre begyndte at dukke op til koncerterne i 2005.

Vi har stor fornøjelse af Johns arbejde, da han evner at få melodierne omsat til harmoni-orkester 
og stadig bevare originaliteten. Vi håber, at han vil skrive for os lang tid fremover.
John er også et kært ”ikke-medlem” af orkestret. Han er jo professionel musiker og derfor ikke 
medlem. Han engagerer sig meget i at få løst eventuelle musikalske udfordringer, som typisk vil 
opstå, når vi har prøve med solisterne i november måned. Det er vi glade for.

Ud over dette er John et utroligt rart, lattermildt og festligt menneske. 
Vi sætter meget stor pris på dig, kære John. Det skal du vide. 
Det er derfor, vi skriver, at vi glemmer, du er professionel. 
Du er en af os, føler vi straks, når du ”langt om længe” stiller til de første prøver i efteråret.
 Tak for dig.



B I L L E TTER  KAN KØBES  PÅ  WWW.ODEONODENSE .DK

ARRANGØR:

KOMMER I

ANNISETTE
& DR BIG BAND

08. FEBRUAR

2020

MADS LANGER
21. FEBRUAR

2020
SANNE

SALOMONSEN
15. FEBRUAR

2020
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På gensyn til Odense 
Politiorkester Julekoncert 2020

Sæt kryds i kalenderen
Lørdag den 5 december kl. 15.00
Søndag den 6. december kl. 14.00 & kl. 19.30

www.odensepolitiorkester.dk
Billetter kan allerede nu købes på

✗
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DO BOLIGUDLEJNING DArt 21 28 60 52 - 21 28 35 50 1 
Ejendomme! 

Kochsgade 31 A 
5000 Odense C www.b art.dk 

DO BOLIGUDLEJNING : DArt 21 28 60 52 - 21 28 35 50 
Ejendomme! 

Kochsgade 31 A 
5000 Odense C www.boart.dk 

Ila 
Ejendomme! 

!Reel - boligudlejning
Reel - service 
Reelle - priser

Bolig- & 
Erhversudlejning 

Bjeme Nielsen 
Tlf. 21 28 35 50 
bnn@boart.dk 
CVR 29787042 

Kochsgade 31 A 
5000 Odense C 
www.boart.dk 

På gensyn på Lille Torv i SvendborgPå gensyn på Lille Torv i Svendborg
til Efterårskoncert til Efterårskoncert 

Lørdag d. 26. september 2020Lørdag d. 26. september 2020

Odense Politiorkester
ønsker alle 

en glædelig jul
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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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NYT NYT NYT
Du kan allerede nu købe et gavekort

til næste års julekoncert på 
www.odensepolitiorkester.dk



Hjemmeværnets Musikkorps Syd
siger på gensyn i 2020 med følgende koncerter:
14. marts kl.15.00: Forårskoncert i Vor Frue Kirke i Assens

4. maj kl.18.30: 4. Maj Mindehøjtideligheden i Ansgars anlæg 
16. maj kl.12.00: Guldkoncert, Torvet i Middelfart
15. juni kl.15.00: Valdemarsfesten i Odense Rådhushal
8. aug.   Koncert ved Hjemmeværnsdistrikt Fyn’s  

Åbent-Hus-arrangement, 5200 Odense V
14. aug. kl.19.00: Blomsterkoncert, Amfiscenen på Brandts
23. aug. kl.14.00: Herregårdskoncert i Søgård 
26. sept. kl.12.00: Efterårskoncert på Lille Torv i Svendborg

Læs mere på www.hjvmusikkorpssyd.dk

Ret til ændringer forbeholdes.
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Hele 
Danmarks 
mødested

Nyborg Strand · Østerøvej 2 · Nyborg · 65 31 31 31 · nyborgstrand.dk
BESTIL BROCHURE ELLER MØDE

Nyd festen og det gode liv 
Dejlig mad, godt selskab, skønne omgivelser, smilende og  

kompetent service – og trygheden ved at  
alt fungerer perfekt. Sådan er det på Nyborg Strand.

Gør din fest til en uforglemmelig op levelse  
med atmosfære og ægte havudsigt. 

V I  S E S  
P Å  S T R A N D E N 

Den festlige fest!
Vælg mellem 4 festmenuer

Helaftensarrangement inkl. velkomstdrink. 
3-retters menu inkl. vine. Kaffe/te og småkager. Natmad.

På Nyborg Strand har du mulighed for at nyde bryllupslagkage* eller  
hjemmelavede chokolader fra eget konditori.

*v/min. 40 pers. sommerbryllup i 2019 (juni/juli/august)  
gratis hjemmelavet bryllupslagkage

Pris  

pr. person  

inkl. vine fra kun 

kr. 680,-


