Nyt fra Odense Kommune

Børneteater
Teatret Katakomben har premiere på den årlige børneforestilling i Yurten i Møntergårdens Have tirsdag d. 5.
juni kl.15.
Forestillingen er målrettet de 3-6-årige og deres voksne.

Dirigent: Marcello Mottadelli

”ASKEPOT” - hug en hæl og klip en tå Det gode gamle eventyr af Brdr. Grimm er blevet moderniseret, så det er letforståeligt, poetisk og musikalsk
uden dog at blive som Walt Disney´s filmversion.

Afgangsforestilling
på Teater Momentum
Når de otte afgangselever fra skuespillerskolen ved
Odense Teater i år spiller deres sidste forestilling, sker
det ikke på Odense Teater eller i Sukkerkogeriet. Dette
års afgangsforestilling er flyttet til det unge Teater Momentum.
Stykket hedder ”Kærlighed og Menneskerester” og er
af den canadiske dramatiker Brad Fraser. Det foregår i
midten af 1980’erne, med alt hvad dertil følger af seksuel frigjorthed, singleliv, ensomhed, overflade og ikke
mindst frygten for AIDS. Selvom stykket er mere end 20
år gammelt, er det højaktuelt. Det beskriver en MTV-generation, der som børn af 60’ernes forældreoprør, ikke
selv kan finde deres ståsted.

Det nytter ikke at hugge og klippe, det vil altid være
den rette, som kan få skoen på.
For naturlighed vinder over skabagtighed, og de gratis
glæder er større end de materielle.

Forestillingen er støttet af Odense Kommunes Kultursekretariat.
Billetbestilling nødvendig: tlf. 66 13 25 10

ODENSE INTERNATIONALE
ORGEL KONKURRENCE
Torsdag 31. maj kl. 20.00
Odense Koncerthus, Carl Nielsen Salen
Dirigent: Johannes Wildner
Solist: Tong-Soon Kwak, orgel

Datoer: 30. maj til 2. juni kl. 20.
Søndag den 3. juni kl. 14.
6. – 9. juni kl. 20.
Entré: kr. 50,Billetbestilling: 63 11 78 10 eller
billet@teatermomentum.dk

KVINFOs mentornetværk
søger nye mentorer:
Jordemoder
Ejendomsmægler
Cand. merc. eller økonom
Mentorer med god tid til at træne dansk – mundtlig
og skriftlig.
Social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker
Biolog som arbejder med naturbeskyttelse eller lign.
Kemiingeniør eller ingeniør indenfor olie og gas
Maskin- eller bygningsingeniør
Erhvervs eller projektleder hos internationalt orienteret virksomhed
Mentor med viden om miljøområdet i Danmark
Iværksætter/mentor med selvstændigt erhverv
KVINFOs mentornetværk er et prisbelønnet netværk,
der matcher kvinder med flygtninge/indvandrerbaggrund med kvinde, som er eller har været på
det danske arbejdsmarked. Formålet med KVINFOs
mentornetværk er at støtte kvinder med flygtninge/
indvandrerbaggrund i at realisere deres faglige og
personlige potentiale på det danske arbejdsmarked og
i det danske samfund.
Det er ulønnet at være mentor. Man mødes typisk med
sin mentee en gang hver 14. dag eller en gang om måned. Du kan læse mere på www.mentor.kvinfo.dk, hvor
Du også kan tilmelde Dig som mentor. Du kan også
kontakte netværkskoordinator Mette Østerberg eller
netværkskoordinator Jamal El-obari: mentor_odense@
kvinfo.dk eller 60 18 52 20

Program:
Richard Strauss: Don Juan
Joseph Jongen: Sonata Eroïca, op.94 for orgelsolo
Saint-Saëns: Orgelsymfoni
Entré

Babymusik og
musikalsk legestue
Kunne du tænke dig at være med til at synge sammen
med dit barn og udvide kendskabet til gamle og nye
sange og sanglege så meld dig til et af Odense Musikskoles tilbud til de mindste.
Vi bruger sanglege, bevægelseslege og instrumentlege til
at støtte barnets udvikling indenfor bl.a. musik, motorik
og sansning.
Vi starter nye hold i september 2007.
Babymusik (0-1 år)
Fredag eftermiddag
Forældre/barn musik (1-2 år)
Tirsdag og onsdag eftermiddag samt lørdag formiddag
Musikalsk legestue (3-4 år)
Tirsdag og fredag eftermiddag samt lørdag formiddag
Musikalsk legestue (5-6 år)
Torsdag og fredag eftermiddag samt lørdag formiddag
Læs mere om hold, tid, sted og priser på www.odensemusikskole.dk
Sted:
Odense Musikskole, Danmarksgade 10, 5000 Odense C
(Vi har også enkelte hold på Hunderupskolen)
Tilmelding:
Hent en tilmeldingsblanket på www.odensemusikskole.
dk eller kontakt musikskolen på tlf. 65 91 01 88

NO STRESS-koncert
Onsdag 6. juni kl. 20.00
Odense Koncerthus, Carl Nielsen Salen
Dirigent: Jesper Juul
Program:
Dvorak 3. sats fra 9. symfoni
Debussy: Forspil til ”En Fauns Eftermiddag”
Ravel: Pavane for en afdød spansk prinsesse
Satie: Gymnopédie nr. 1
Grieg: Uddrag af ”Peer Gynt” (”Morgenstemning” og
”Åses død”
Dvorák: Fra Strygerserenade
Bizet: Uddrag af Carmen

PRÆSENTATION AF DEN NYE SÆSON
Lørdag 9. juni kl. 11.30
Odense Koncerthus, Carl Nielsen Salen
Grøntsagskoncert
Gratis adgang
Dirigent: Marcello Mottadelli			
		
Program:
Nielsen: Maskarade Ouv.
Beethoven: Symfoni nr. 5
Brahms/Dvorak: Ungarsk Dans nr. 2 & 5
Billetsalg i Carl Nielsen Museet mandag-tirsdag-onsdag
kl. 14-17 og på dage med betalingskoncert i Carl Nielsen Salen kl. 16-21.30.
Billettelefon: 66 12 44 80. Online billetsalg indtil 8
dage før koncerten på www.odensesymfoni.dk

