
Hvad er DAOS? 
- Blev stiftet i 1949  af en gruppe 

amatørmusikere, formænd for amatørorkestre 

i Danmark. Johan Bentzon var dirigent  på det 

første orkesterstævne. Der var et orkester, 

som spillede Mozart symfoni nr. 35. Efter 

stævnet blev DAOS stiftet.

- En landsorganisation for 

amatørsymfoniorkestre og kammerorkestre



Hvem kan være medlem:
- Amatørsymfoni-og kammerorkestre

- Musikskoler

- Personlige medlemmer



Antal medlemsorkestre: 63

har tilsammen ca 2500 medlemmer 

Personlige medlemmer: 217

Spiller i et DAOS-medlemsorkester → 50 kr. om året

Spiller i et ikke-medlemsorkester → 200 kr. om året 

Fordele ved at været personligt medlem:

● Rabat på DAOS´s arrangementer, kurser, stævner, 

træf m.m.

● Man skal være medlem et år for at kunne opnå 

DAOS-rabatter.



Hvad DAOS tilbyder:
- Sommerstævnet

- Strygerstævne

- Diverse kurser

- Nodeservice, koncertkalender (kultunaut). Koda-aftale.

- Slagtøjsbank

- Orkesteradministration (medlemsdatabase og 

regnskabssystem)



Bestyrelsen
Formand: Dina

Næstformand: Knud

Kasserer: Pia

Louise Br.

Peder

Lone

Susanne

Tine 

Louise Bo. 



Hvor kan vi findes? 

Hjemmesiden: 

daos.dk



Planlagte projekter efterår 2021
- Klarinetstævne 

- Strygerstævne

- Slagtøjskursus

- Netværks- og debataften for unge inkl. 

gratis sandwich og levende musik

- Hornkursus (forår 2022)



Hvad vi drømmer om at lave…

● En “Tinder-side” for amatørmusikere. Designet er lavet 

(her), men vi mangler penge til softwareudviklingen…  

● Weekendworkshop for unge, f.eks. Improvisationsmusik, 

inkl. Fest

● Samarbejde med Kammermusikforbundet

● Mere samarbejde og videndeling på tværs af orkestre

● Andre idéer? Kom med dem i brainstormen om lidt!

https://xd.adobe.com/view/4292b98b-8c33-4156-a1ba-396199c5f042-17c1/


AKKS og demokrati nu
- 3 workshops

- Fornyelse og videreførelse



Brainstorm i grupper

→ Stil jer på én lang række afhængigt af hvornår du første 

gang var på Askov.

Første gang i 

Første gang i

1949 

2021 (venstre 

side)

(højre side)



1.Arrangementer og begivenheder 



2. Informationskilder.



3. Udfordringer i orkestre og 

musiklivet

Fx koncerter, medlemmer, besætning, orkesterture, 

inspiration, noder osv. 



4. Samarbejde mellem orkestre?

Fx Fælles orkesterturnéer, Tilbagevendende møder på tværs, osv.



Opsamling 



Ses vi til netværks- og 

debatarrangement for unge i Kbh SV til 

efteråret? Hold øje med Facebook og 

Instagram.  


