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Dansk Amatørorkester Samvirke
DAOS er stiftet 15. januar 1949 som landsforening for amatørorkestre, der beskæftiger sig
med symfonisk eller dermed beslægtet musik. I
DAOS optages endvidere personlige medlemmer,
musikskoler, institutioner m.fl.

udøvere. DAOS har i Centralnodearkivet en
omfattende samling af orkesternoder. Herudover råder DAOS over et betydeligt antal
kammermusikværker, der i rigt omfang udlånes
til medlemmerne.

Ved udgangen af 2016 var 67 orkestre med ca.
2800 medlemmer tilsluttet DAOS (En fortegnelse
over medlemsorkestrene findes som bilag til
denne beretning) . Hertil kommer antallet af
personlige medlemmer, som udgør 195.

DAOS har siden 1995 haft overenskomst med
KODA, der friholder medlemsorkestrene fra at
betale afgift for opførelse af værker, der ellers er
afgiftspligtige. En forudsætning herfor er dog, at
der er tale om arrangementer, som medlemsorkestrene selv står for, samt at alle koncerter
indberettes til DAOS’ koncertkalender på
www.daos.dk.

Orkestrene dækker hele spektret indenfor
betegnelsen ”symfonisk og dermed beslægtet
musik” fra orkestre, der hovedsageligt beskæftiger sig med den store symfoniske musik til
orkestre, der spiller underholdningsmusik.
Koncertoversigten (se bilag) giver et billede af
spredningen i repertoiret.

DAOS’s formål er:
• At fremme interessen for aktiv musikudøvelse.
• At varetage medlemskredsens
interesser.
• At fremme samarbejdet mellem amatørmusikensemblerne og mellem
amatørmusikorganisationerne.
• At fremme samarbejdet mellem
amatørerne, de professionelle musikere
og underviserne.
• At fremme medlemmernes interesse og
forståelse for musikkens sociale og
samfundsmæssige betydning

Udover orkestrenes koncertvirksomhed medvirker grupper fra orkestrene ofte i lokalområdernes forskellige musikaktiviteter i form af samarbejde med kor, organisationer, institutioner
m.fl.
Dansk Amatørorkester Samvirke udlåner gennem
DAOS Nodeservice nodematerialer både til
medlemsorkestrene og til andre aktive musik-
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Formandens beretning 2016
2016 har på mange måder stået i forandringens
tegn. Allerede i foråret stod det klart, at DAM
(Dansk Amatørmusik) og dermed sekretariatet i
Aarhus skulle lukke ved udgangen af 2016.

fik DAOS sammen med DAO (Dansk
Amatørorkester Union) penge fra Statens
Kunstfond til at fortsætte kurserne. De
kursusforløb, der blev påbegyndt i efteråret 2016,
kan derfor videreføres og afsluttes i 2017, og
DAOS og DAO er i dialog med Danske
Orkesterdirigenter om en mulig videreførelse af
kurserne på længere sigt. Kurserne har i DAOS’
øjne stor værdi, da de dels medvirker til at højne
niveauet blandt orkesterdirigenterne og dels er en
meget lærerig proces for de orkestre, der
medvirker som øveorkestre.

En af de opgaver, som DAOS fremadrettet selv
skal løse, er medlemsregistreringen. Vi har derfor
i styrelsen valgt at koble indfasningen af en ny
medlemsdatabase med en modernisering af vores
kontingentstruktur. Denne blev vedtaget ved et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde i
december 2016 og vil blive fulgt op af en
modernisering af DAOS’ vedtægter, der
fremlægges til afgørelse ved
repræsentantskabsmødet i marts 2017.

Ungdomsstævnerne i Vesterlund har en meget
stor betydning for de unge amatørmusikere og er
uden tvivl medvirkende til, at de unge fortsætter
med at være aktive musikudøvere. Stor var
glæden derfor, da en fælles ansøgning til Statens
Kunstfond fra DAOS, DAO og Musik&Ungdom
om at videreføre stævnerne blev imødekommet.

Ændringen i kontingentstrukturen var en
passende anledning for styrelsen til at kaste et
kritisk blik på DAOS’ formålsparagraf. Resultatet
er blevet formuleringen af en folder, som inden
for de kommende måneder vil blive præsenteret
for vores medlemmer. Hensigten med folderen er
at gøre det tydeligt, hvad DAOS som
organisation tilbyder sine medlemmer.

Forandringerne til trods fortsætter vores stævner
og kurser helt som vanligt. Årets sommerstævne
var som altid præget af dejlig musik, søde og
glade mennesker og alt for lidt søvn. En ting vil
jeg dog aldrig glemme sommerstævnet 2016 for:
De mange varme og kærlige hilsner med tak, vi
modtog både under og efter stævnet fra såvel
deltagere som instruktører og dirigenter.

Nogle har sikkert allerede bemærket det nye,
flotte logo, som DAOS ved samme lejlighed har
fået udarbejdet. Det pryder forsiden af denne
årsberetning og er endnu et tegn på den
modernisering, der er gennemført. Logoet vil
gradvist blive indfaset. Flere vil sikkert også
bemærke, at daos.dk er blevet fornyet., bl.a. med
en række nye billeder fra sommerstævnet 2016.

Strygerweekenden i november er nu så populært,
at det er nødvendigt at indføre ventelister. Det er
dejligt, at vores strygere i den grad har taget
stævnet til sig.

En tilbagevendende drøftelse i styrelsen er,
hvordan vi som organisation kan komme tættere
på vores medlemmer og aktivt kan understøtte de
mange musikalske aktiviteter, vores medlemmer
arrangerer. For at skabe en større tilknytning til
vores medlemmer har vi i styrelsen derfor valgt at
udpege særlige kontaktpersoner for de enkelte
regioner i landet. Disse kontaktpersoner vil i
forsommeren 2017 afholde sådanne møder. Vi
håber, at vi med et sådant møde dels kan
medvirke til at etablere et netværk på tværs af
medlemsorkestrene i regionen og dels kan få
forslag til, hvad DAOS kan gøre for bedst muligt
at understøtte de regionale aktiviteter.

Instrumentalkurserne er en chance for at få
teknisk og musikalsk vejledning fra nogle af
landets dygtigste musikere. Vi holdt i 2016 kurser
for træblæsere og for kontrabasser. Kurserne
bliver til i samarbejde med medlemsorkestrene,
så jeg vil gerne her gentage invitationen til at
melde sig med ønske om et kursus.
DAOS forsøger – i det omfang, der er overskud
til det – at være synlig i en række sammenhænge.
DAOS blev, i lighed med de andre organisationer
på amatørmusikområdet, indkaldt til høring i
Statens Kunstfond forud for fondens beslutning
om at fratage DAM sin bevilling, og DAOS
deltog i de efterfølgende drøftelser mellem de
berørte landsorganisationer. Dette arbejde bliver i

For at sikre, at de orkesterdirigentkurser, som
DAM hidtil har udbudt, kunne fortsætte, søgte og
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2017 afløst af et arbejde på at etablere en ny
struktur for samarbejdet mellem de
landsdækkende amatørmusikorganisationer, der
gerne skulle dække bredere end DAM. Arbejdet
er allerede påbegyndt, og DAOS deltager aktivt
heri. DAOS deltager også i medlemsmøder i
AKKS (Amatørernes Kunst og Kultur Samråd)
og er aktiv i DFS (Dansk Folkeoplysnings
Samråd).

Samråd. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke for denne opbakning til DAOS’ arbejde.
Dina Gelfer-Jørgensen, 26. januar 2017

De mange initiativer kan ikke gennemføres uden
støtte udefra, og vi har i 2016 modtaget
økonomisk støtte fra Statens Kunstfond, Dansk
Kapelmesterforening, Den Bøhmske Fond, Erda
og Christian Schrøders Fond, Dansk
Musikerforbund og Dansk Folkeoplysnings
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Sommerstævnet 2016
Det 68. sommerstævne fandt sted i Askov
Højskole fra 30. juli til 6. august 2016. De ca.
245 deltagere var som vanligt fordelt på tre
formiddags- og tre eftermiddagsorkestre.
Hertil kom seks dirigenter, elleve instruktører
samt to instruktører til børneorkestret.

(messing), Christian Martinez (slagtøj),
Marianne Granvig (violin), Sakari Tepponen
(violin), Gunnar Lychou (bratsch), Birgitte
Øland (cello) og Mads Lundahl Kristensen
(bas).
Sommerstævnet har de senere år gennemgået
en række ændringer, både administrativt og i
forhold til afvikling af stævneugen.

Årets værker var:
A. Copland: Appalachian Spring. Dirigent:
René Bjerregaard

Sommerstævnet ligner sig selv, men styrelsen
følte, at det var på sin plads at gennemføre en
række mindre justeringer.

R. Vaughan Williams: Symfoni nr. 6. Dirigent:
Russell Harris

Styrelsen har i sit arbejde med justering af
sommerstævnet støttet sig meget til de
evalueringer, en stor del af stævnedeltagerne
udfylder og afleverer. Alle evalueringer
bliver gennemgået og en række forslag og
kommentarer omsat i justeringer. Dette
arbejde vil fortsætte i det omfang, styrelsen
finder det relevant.

A. Dvorak: Symfoni nr. 9. Dirigent: Damian
Iorio
F. Mendelssohn: Symfoni nr. 5. Dirigent:
Morten Ryelund
J. Sibelius: Symfoni nr. 1. Dirigent: Christian
Øland

Børneorkestret instrueres af Charlotte
Truelsen Falk og Susanne Østergaard

Der blev i.f.m. sommerstævnet 2016 justeret
en smule på tiderne for prøver. På baggrund
af tilbagemeldingerne herom vil tiderne blive
justeret igen i forbindelse med sommerstævnet 2017. Ellers var der tale om mindre
tilpasninger.

Instruktører på stævnet var: Pia Kaufmanas
(fløjte), Martin Kejser (klarinet), Niels
Anders Vedsted Larsen (fagot), Jeppe
Rasmussen (horn), Mogens Andresen

Der blev ved sommerstævnet optaget en lang
række fotografier, der nu pryder DAOS’
hjemmeside og vil kunne anvendes i andre
sammenhænge.

D. Shostakovitj: Symfoni nr. 5. Dirigent: Jules
van Hessen.
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Årets stævnefoto 2016

Foto: Frank Borchorst
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Instrumentalkurser og strygerstævne i 2016
I januar 2016 blev afholdt et weekend-træf
for træblæsere i Esbjerg. Samarbejdspartner
var Esbjerg Amatørorkester, og foruden
orkestrets egne medlemmer var der deltagere
fra Herning, Aarhus, Køge og København.
Deltagerne blev instrueret af solooboist Radi
Radev fra Danmarks Underholdningsorkester. På programmet var Richard Strauss:
Serenade opus 7.

DAOS hører gerne fra andre orkestre, der har
lyst at være værter for et instrumentalkursus,
som skal være åbent for alle DAOSmedlemmer.
Årets weekendstævne for strygere blev
afholdt på Helsingør Vandrerhjem d. 11.-13.
november. Den unge italienske dirigent
Vincenzo Milletari instruerede og dirigerede
den smukke Strygersymfoni nr. 7 af Felix
Mendelssohn. Lokalerne har kapacitet til ca.
35 musikere, og der var fyldt op på stævnet,
samt venteliste for cellister. Stævnet sluttede
med en lille koncert søndag eftermiddag.
Strygerstævnet 2017 finder som vanligt sted
første weekend i november.

I september havde vi kontrabaskursus i Holte
i samarbejde med Amatørsymfonikerne. Der
deltog 10 bassister som blev grundigt
instrueret af 1. koncertmester i DR
Symfoniorkestret, Joel Gonzalez. Der blev
spillet uddrag af orkesterstemmer,
baskvartetter og enkelte solostykker.

Bas-kursus med Joel Gonzalez. Foto: Lars Nilsson
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DAM-kontoret i Aarhus er lukket – hvad gør DAOS så?
DAM har mistet sin bevilling fra Statens
Kunstfond og lukket sekretariatet i Aarhus i
december 2016. Dermed sluttede en epoke i
dansk amatørmusik, og vi har i landsorganisationerne skullet finde nye løsninger
for fremtiden.

Kunstfond, som meget gerne ville have en
fælles organisation for al amatørmusikken og
dengang så DAM som en god begyndelse til
dette. Målet for DAM var at få en fireårig
bevilling, og efter en tilpasning af vedtægterne ud fra krav fra projektstøtteudvalget,
blev det en realitet for perioden 2013-2016.

Historien bag DAM
Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik i
Aarhus har eksisteret i næsten 40 år. Nogle
initiativrige formænd for nogle af
amatørmusikkens landsorganisationer gik
sammen om at få etableret denne fælles
administrative hjælpefunktion, som åbnede
dørene i 1977. Senere blev servicen suppleret
med amatørmusikkonsulenttjenesten.
Landsorganisationerne var samlet i to
grupperinger: Dansk Amatørkor Union
(DAKU) for korene og Dansk Amatørmusik
Union (DAMU) for instrumentalisterne, og
for 8 år siden opstod idéen om at slå det hele
sammen til én organisation. Fusionen kom til
at hedde Dansk Amatør Musik – DAM – og
fik Poul Svanberg som formand, mens Ulrik
Hedegaard blev valgt som næstformand.
Desværre måtte Poul Svanberg trække sig ud
af bestyrelsen efter et års tid på grund af
sygdom, og Ulrik Hedegaard overtog
formandsposten indtil det ordinære
repræsentantskabsmøde her i 2016, hvor hans
valgperiode udløb og han ikke ønskede at
genopstille. Hans afløser Uffe Most fik den
kedelige opgave at lukke og slukke.
Knud Ebbesen fra DAOS indgik sammen
med Poul Svanberg og Ulrik Hedegaard i den
lille arbejdsgruppe, der forberedte fusionen i
2008 og lavede udkast til det første sæt
vedtægter for DAM. Sammenlægningen blev
principielt besluttet på et formandsmøde for
landsorganisationerne i november 2008 og
blev baseret på en fortsættelse af de hidtidige
bevillinger til landssekretariatet,
amatørmusikkonsulenten og igangværende
projekter. Der var løbende forhandlinger
mellem DAMs bestyrelse og det daværende
projektstøtteudvalg for musik under Statens

Hvorfor forsvandt bevillingen?
Der var politisk besluttede besparelser på
kulturområdet i finansloven for 2017, og en
pulje på 600.000 kr., der hidtil har været
administreret af DAM til mindre projekter,
blev sparet væk, men den officielle
begrundelse for at fjerne bevillingen til DAM
var ikke besparelser, men at projektstøtteudvalget for musik ønsker en ny struktur for
støtten til amatørmusik, så alle midler til
amatørmusikområdet bliver uddelt fra én
samlet pulje. Det var som nævnt også et
ønske fra det forrige projektstøtteudvalg, der
gav DAM en bevilling for fire år med henblik
på, at DAM kunne samle al amatørmusikken.
Når det nuværende projektstøtteudvalg ikke
ville bygge videre på det initiativ, kan det ud
over besparelsesmulighederne måske også
skyldes utilfredshed med resultaterne i den
første halvdel af bevillingsperioden, der var
grundlag for en midtvejsevaluering, som
projektstøtteudvalget foretog i efteråret 2015
på basis af de første to år under
bevillingsperioden.
Fusioneringen i DAM var ikke helt så enkel
at gennemføre, som den så ud på papiret, og
det blev ikke nemmere af, at der var flere
udskiftninger på posten som sekretariatsleder. I de første år under fireårsbevillingen
var aktivitetsniveauet derfor, hvad projekter
angik, meget reduceret i forhold til
forventningerne, og det lykkedes ikke rigtig
at få den administrative servicering af
landsorganisationerne til at fungere lige godt
hele vejen rundt.
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For DAOS’ vedkommende har vi haft god
assistance fra DAM sekretariatet i forhold til
forberedelsen af deltagermateriale for vores
store sommerstævne, og vi har fået hjælp til
besvarelse af henvendelser og rundsendelse
af mails og breve, men andre opgaver har vi
ikke kunnet få tilstrækkelig hjælp til. Bl.a.
har medlemsadministrationen været meget
påvirket af store forsinkelser i udviklingen af
et nyt It-system, der skulle have serviceret
alle landsorganisationerne under DAM.

Statens Kunstfond, så stævner og kurser kan
fortsætte ikke kun i 2017 men også i årene
fremover.
Sammen med andre af amatørmusikkens
landsorganisationer, herunder ORA (den
rytmiske musik), Musik & Ungdom og
folkemusikkens organisationer, er vi blevet
enige om at undersøge mulighederne for at
skabe en fælles paraplyorganisation for al
amatørmusik i Danmark. DAOS og DAO har
valgt Thorsten Larsen-Seul fra Nordsjællands
Sinfonia til at repræsentere os i dette initiativ,
og det forventer vi os meget af.

Vesterlund Musikstævne for unge har været
gennemført hvert år med assistance fra
DAM, og efter et par års pause var de vigtige
dirigentkurser blevet fornyet og genoptaget.
På kor-området havde der også været en
reduceret aktivitet i de første år af den 4 års
bevillingsperiode, men også på det område
var der fuld aktivitet, da bevillingen blev
stoppet. DAOS og DAO har i efteråret 2016
taget ansvaret for at videreføre Vesterlundstævnet og dirigentkurserne, såfremt vi får de
fornødne bevillinger.

Hvad de administrative opgaver angår, så er
vi gået i samarbejde med DAO, således at
deres generalsekretær Peter Jessen Lundorf
også varetager opgaver for DAOS. Vi er
desuden i fuld gang med at etablere en ny
medlemsdatabase, som vi forventer kommer i
drift i første halvdel af 2017. Alle vores
medlemsorkestre har fået en kontaktperson i
Styrelsen, som i foråret 2017 vil invitere til
café-møder rundt i landet.

Hvad så nu?
DAM-kontoret i Århus lukkede den 8.
december 2016 med en afskedsreception for
medarbejderne, og dermed er den vigtige
assistance derfra slut. Forhåbentlig finder vi i
fællesskab med de øvrige landsorganisationer
en udvej for at kunne genoptage udgivelsen
af ”Musikmagasinet”, idet vi finder det
meget vigtigt at amatørmusikken fortsat har
et markant trykt talerør, men indstil videre er
det indstillet.

DAOS vil i 2017 som sædvanlig afholde det
store sommerstævne i Askov 20. juli – 5.
august, et strygerstævne i Helsingør 3.-5.
november og mindst to instrumentalkurser
initieret af medlemsorkestre.
Vesterlundstævnet bliver gennemført i et
samarbejde mellem DAOS, DAO og Musik
& Ungdom med de sidste som ansvarlige for
afviklingen. DAOS og DAO sørger for at
færdiggøre de kursusforløb for dirigenter,
som DAM startede i efteråret 2016, og her
har vi i DAOS påtaget os ansvaret for
afviklingen. På længere sigt vil vi gå i
samarbejde med Danske Orkesterdirigenter
om fremtidige tilbud om dirigentkurser, så
vores orkestermedlemmer fortsat kan få
oplevelsen ved at være kursusorkestre.

DAOS fortsætter naturligvis ufortrødent som
landsorganisation for symfoniorkestre og
kammerorkestre og vi har benyttet
situationen til at gennemgå vores måde at
fungere på og revurdere den værdi, vores
medlemmer får ud af vores virke som
samlende landsorganisation. Forhåbentlig får
vi fremover de fornødne bevillinger fra
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Musikmagasinet
Musikmagasinet udkom i 2016 med 4 numre,
som var de sidste i bladets hidtidige form.
Med nedlæggelsen af DAM’s sekretariat,
som stod for udgivelsen, er et fælles blad for
amatørmusikken ikke længere en realitet.
I de kommende undersøgelser af muligheden
for en ny form for samarbejde mellem de
landsdækkende amatørmusikorganisationer
vil udgivelsen af et blad kunne tænkes at
være mellem de emner, der vil blive drøftet.

Musikmagasinet bragte i 2016 foruden
omtaler af DAOS’ kurser, stævner og
projekter artikler om hvordan bestyrelserne i
et par af vores medlemsorkestre angriber
arbejdet med at drive et orkester. De
pågældende numre af bladet kan i skrivende
stund stadig ses på www.damdk.dk. DAOS
har også gemt en elektronisk version af
samtlige numre, der kan rekvireres ved
henvendelse til formanden.
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KODA rapportering og koncertkalender på www.daos.dk
Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) og
KODA har siden 1995 haft en aftale om, at
medlemsorkestrene ikke skal betale KODAafgift for de koncerter, de selv står som
arrangører af.

•

Aftalen omfatter ikke musikdramatiske
værker (operaer, opretter, musicals, balletter o.l.) og heller ikke arrangementer, arrangeret af eller i samarbejde med tredjemand.

•

Aftalen med KODA forpligter hvert enkelt
medlemsorkester til at indsende oplysninger
om alle sine koncertaktiviteter, også selv om
de ikke indeholder afgiftspligtig musik.
Medlemsorkestrene skal også indsende
oplysningerne, hvis det er tredjemand (dvs.
andre end orkestret selv), der er ansvarlig
for koncerten.

•

damdk.dk samt i alle de lokale
medier, der samarbejder med
Kultunaut.
Mulighed for elektronisk salg af
billetter via jeres egen hjemmeside
og via Kultunaut i samarbejde med
billetsystemet Place2Book, der er det
billigste på markedet (uden gebyrer).
Automatisk rapportering til KODA af
jeres koncertprogrammer, så I dermed lever op til de krav, der stilles i
den kollektive aftale mellem DAOS og
KODA.
Et standard koncertprogram klar til
print eller som rå-udgave til videre
bearbejdning. I får mailet et link til en
fil med de indtastede oplysninger sat
op som et koncertprogram.

Det er obligatorisk for alle medlemsorkestre
at indtaste alle deres koncertaktiviteter i
koncertkalenderen som findes på
www.daos.dk. Vejledning i indtastning og
brug af koncertkalenderen findes også på
hjemmesiden under ”KODA”.

Det skal af medlemsorkestrenes koncertprogrammer fremgå, at orkestret er tilsluttet
DAOS, og ligeledes hvem der er arrangør af
koncerten, altså enten orkestret selv elle
tredjemand.
For at gøre det nemt at indrapportere oplysningerne har DAOS i samarbejde med
internetportalen Kultunaut udviklet en
koncertkalender, som giver en række fordele
for medlemsorkestrene:
• Bred markedsføring af koncerterne,
der vil blive annonceret på
kultunaut.dk, på daos.dk, på

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at
koncerter, der ikke er rapporteret til KODA
via koncertkalenderen på www.daos.dk, ikke
er omfattet af overenskomsten med KODA.
Derfor vil KODA i givet fald være berettiget
til at opkræve sædvanlig afgift direkte hos
det pågældende medlemsorkester.
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DAOS nodeservice
Nodearkivet benyttes af langt de fleste af
DAOS’s orkestre og personlige medlemmer,
når der skal fremskaffes nodemateriale. I det
meget store arkiv findes knap 3.000
orkesterværker og ca. 2.500
kammermusikværker samt en samling på ca.
800 værker for salonorkester. Hertil kommer
en stor partitursamling.

Pr. 1.12.2016 er DAOS og dermed også
nodearkivet overgået til et nyt regnskabs- og
faktureringssystem.
Når du fremover bestiller noder, vil der blive
sendt en elektronisk faktura til din mail
adresse samtidig med at noderne ekspederes.
Den indeholder de oplysninger, der er
nødvendige for at gennemføre betalingen for
lånet – og kan evt. videresendes til orkestrets
kasserer.

Nodearkivet er et serviceorgan, hvor man kan
få hjælp og vejledning i forbindelse med sit
nodelån. Selvom et ønsket værk ikke findes i
arkivet, vil det ofte være muligt at fremskaffe
det hos vores samarbejdspartnere i Norge,
Sverige og Tyskland.

Sammen med noderne kommer en
følgeseddel, hvor alle de sædvanlige
oplysninger om værk, antal stemmer leveret
og diverse frister er anført.

Udover det løbende udlån til orkestrene er
der også hvert år de to meget store udlån af
kammermusiknoder til henholdsvis
Vesterlund-stævnet og Sommerstævnet på
Askov, hvor der bliver stillet henholdsvis ca.
100 og ca. 400 kammermusikværker til
disposition for deltagerne.

Kataloger over de værker der kan lånes,
findes på www.daos-kataloger.dk eller via
DAOS’s hjemmeside.
Det nemmeste når man skal bestille
nodemateriale, er at sende en mail til mig på
noder@daos.dk med oplysning om
komponist og værk.

Det er også nodearkivaren, der fremskaffer
nodematerialet til de 6 værker, der normalt
spilles på Sommerstævnet, og som fremstiller
og udsender orkesterstemmerne til
deltagerne.

Morten Frøsig
nodearkivar

Foto: Hans Mattsson
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Nodeudlån 2016
Anderson
Arditi
Atterberg

3
1
2

Bach (fam.)
Barber
Bartok
Beethoven
Bernstein
Bizet
Bock
Brahms
Britten
Børresen
Bruch

2
1
2
9
1
1
1
3
2
1
1

Corelli

1

Dvorak

8

Elgar
Enna

2
2

Fauré
Frøhlich
Fuchs
Fucik

2
1
1
2

J. Gade
N.W. Gade
Gershwin
Gossec
Gounod
Grieg

1
2
1
1
2
2

Hamerik
Hartmann

1
3

Haydn
Henriques
Holst
Hornemann
Händel

3
1
2
1
2

Julemusik

1

Kálmán
Khachaturian
Kuhlau

1
2
1

Lehár
Lincke
Loewe
Lumbye
Mahler
Mendelssohn
Mozart
Mussorgsky

2
1
2
15
1
3
5
1

Nielsen, Carl

6

Puccini

4

Rameau
Reesen
Rodgers

1
1
1

Saint-Saëns
Salonorkester
Schubert
Sibelius
Smetana
Stanley
Strauss (fam.)
Sullivan

2
2
3
4
1
1
3
1
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Suppé
Svendsen

1
3

Tchaikovsky
Telemann
Toselli

3
2
1

Verdi

2

Wagner
Waldteufel
Warlock
Williams, J.
Williams, R.V.
Wirén

2
1
1
2
1
1

I alt orkesterværker:
156
(2015: 176)
I alt kammermusikværker:
33 (2015: 43)
Hertil kommer udlån til
Sommerstævnet på
Askov:
ca. 370 kammermusikværker og
Vesterlundstævnet:
ca. 90 kammermusikværker

DAOS æresmedlemmer

Knud Mouritsen formand 1967 – 1987

Flemming Sarroe formand 1987 – 2011

Foto: Knud Ebbesen

Marianne Granvig, instruktør

Foto: Knud Ebbesen

Henrik Sardemann, styrelsesmedlem gennem 40 år
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DAOS’ styrelse 2016
Dina Gelfer-Jørgensen, formand
Slangerupgade 21, 1.th., 2200 København N
Tlf.: 2425 7932
e-mail: formand@daos.dk

e-mail: louisebroch@gmail.com
Peter Schultz
Strandagervej 13,
2900 Hellerup
Tlf.: 3962 0931
e-mail: peterschultz21@gmail.com

Knud Ebbesen, næstformand
Egebakken 12, Nødebo, 3480 Fredensborg
Tlf.: 4034 3531
e-mail: kee@egebakken.dk

Lone Ebbesen
Søndergade 13
4800 Nykøbing F
Tlf. 5091 4039
e-mail: loneebbesen@turbopost.dk

Jytte Steffensen, sekretær
Jægerbakken 6, Sigerslevøster,
3600 Frederikssund
Tlf.: 7511 5399
e-mail: je@steffensen.mail.dk

Susanne Østergaard
Høveltsvangvej 12
3450 Allerød
Tlf.: 4094 8511
e-mail: susanne@musiksusanne.dk

Pia Sverdrup-Jensen, kasserer
Nærum Vænge 140, 2850 Nærum
Tlf.: 3086 8639
e-mail: kasserer@daos.dk

Louise Ømann
Bredevej 89, 2830 Virum
Tlf. 2024 2850
e-mail: louiseomann@gmail.com

Louise Broch
Medelbyvej 56, 2610 Rødovre
Tlf.: 3670 4252

Andre DAOS adresser
DAOS Nodeservice
Morten Frøsig
Teglgårdsvej 135, 3050 Humlebæk
Tlf. 6178 8408
e-mail: noder@daos.dk
Nodekatalog: www.daos-kataloger.dk

Sommerstævnets administrator
Connie Wilhjelm
Strandgårds Allé 56
3600 Frederikssund
Tlf.: 4244 2549
e-mail: daos@daos.dk
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DAOS’ medlemmer
DAOS havde ved udgangen af 2016 195 personlige medlemmer og 67 medlemsorkestre.

Medlemsorkestrene fik tilsendt magasinet
samlet, mens personlige medlemmer fik det
tilsendt direkte.
Man kunne i 2016 deltage på egen hånd i DAOS'
stævner, når man var fyldt 16 år, og skulle
samtidig være personligt medlem eller medlem
af et medlemsorkester for at deltage. Indtil man
fylder 16 år, kan man kun deltage i stævner i
følge med en voksen, som er medlem. Børn og
unge, der er aktive deltagere i DAOS stævner,
kan få ungdomsreduktion på deltagerbetalingen,
indtil de er fyldt 25 år.

De to tidligere formænd Knud Mouritsen og
Flemming Sarroe, instruktøren Marianne Granvig
samt det mangeårige styrelsesmedlem Henrik
Sardemann er æresmedlemmer af DAOS.
DAOS optager som medlemmer ethvert amatørorkester, der beskæftiger sig med symfonisk eller
dermed beslægtet musik. Orkestrets medlemskab dækker alle faste medlemmer af orkestret.
Desuden optager DAOS personlige medlemmer,
samt musikskoler, institutioner m.fl.

Kontingentet for medlemsorkestre var i 2016 50
kr. pr. aktivt orkestermedlem (minimum 400 kr.
og maksimum 2.500 kr.) årligt. Personlige
medlemmer betalte 150 kr. årligt. Indmeldelse i
DAOS og opdatering af medlemsinformationer
sker online på www.daos.dk.

Medlemskabet gav i 2016 adgang til at deltage i
DAOS' arrangementer og til at benytte DAOS'
node-service til væsentlig reduceret pris.
Desuden modtog medlemmerne
"Musikmagasinet" fire gange i 2016. Medlemmernes koncerter er desuden omfattet af
DAOS’s aftale med KODA, såfremt koncerterne
indrapporteres via koncertkalenderen på
www.daos.dk.

Det skal bemærkes, at der i december 2016 med
virkning for 1. januar 2017 og fremadrettet blev
vedtaget en ny kontingenstruktur. Samtidig er
der i styrelsen arbejdet en del med formuleringen af medlemsfordele. Se mere herom på
efterfølgende side eller på www.daos.dk.

Foto: Hans Mattsson
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Ny kontingent- og medlemsstruktur pr. 1. januar 2017
Den nye kontinget- og medlemsstruktur, der blev
vedtaget 1. december 2016 med virkning fra 1.
januar 2017, skal bidrage til at øge antallet af
personlige medlemmer af DAOS for dels at gøre
samvirkets arbejde mere synligt for medlemmerne og dels at styrke DAOS’ position i den
musikpolitiske debat.

forværres med lukningen af Musikmagasinet
ved udgangen af 2016. Der må derfor findes
nye metoder, der kan øge interessen for at
tegne personligt medlemskab.
• Kravet om medlemskab for deltagelse i
stævner og kurser arrangeret af DAOS har vist
sig kompliceret at administrere og bør
forenkles. Især er der vanskeligheder for
udenlandske deltagere i sommerstævnet.

Det er vigtigt for DAOS at kunne dokumentere
en bred repræsentation af amatørmusikere for
at give samvirket tilstrækkelig styrke i den
musikpolitiske debat.

Besluttet ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde 1. december 2016
Kravet om medlemskab af DAOS for deltagelse i
stævner og kurser ophæves og erstattes af en
rabatordning, hvor personlige medlemmer af
DAOS får en passende rabat i deltagerbetalingen.
Hvis rabatten til sommerstævnet bliver lidt
højere end det årlige kontingent, vil det være et
væsentligt nyt incitament til at tegne personligt
medlemskab.

DAOS har i princippet to medlemskategorier,
nemlig medlemsorkestre og personlige
medlemmer. Det har i mange år været et krav
for deltagelse i stævner og kurser arrangeret af
DAOS, at man enten spiller i et af DAOS'
medlemsorkestre eller er personligt medlem af
DAOS. Antallet af medlemsorkestre har en
naturlig begrænsning i antallet af eksisterende
symfoniorkestre, kammerorkestre og lignende
ensembler, mens potentialet for personlige
medlemmer langt fra er udnyttet.

For at bevare et af incitamenterne for medlemsorkestrene til at opretholde deres medlemskab,
tilbydes registrerede medlemmer af DAOS
medlemsorkestre et reduceret kontingent for
personligt medlemskab.

Indtil DAOS for nogle år siden gik over til online
tilmelding til kurser og stævner, blev tilmeldingskort dels distribueret gennem medlemsorkestrene og dels ved direkte post til personlige
medlemmer. Dette motiverede en del orkestermedlemmer til at tegne personligt medlemskab
for at sikre sig hurtig adgang til tilmeldingskortet
for sommerstævnet. Efter overgangen til online
tilmelding, hvor alle har adgang via
www.daos.dk, er dette incitament til
medlemstegning forsvundet, og antallet af
personlige medlemmer er dalet betydeligt.

Det årlige kontingent for 2017 foreslås fastsat
uændret for medlemsorkestre. D.v.s 50 kr. pr.
medlem, dog mindst betaling for 8 medlemmer
(400 kr.) og højst for 50 medlemmer (2.500 kr.)
Det årlige kontingent for 2017 for personlige
medlemmer fastsættes til 200 kr. for personer,
der ikke er tilknyttet et medlemsorkester, og 50
kr. for personer, der er registreret som
kontingentbetalende medlemmer af et
medlemsorkester.

Der tegner sig en række udfordringer for
fremtiden:
• Det er kun få af medlemsorkestrenes
ordinære medlemmer, der kender til DAOS,
og hvad DAOS står for.
• Et væsentligt incitament til at tegne
personligt medlemskab er forsvundet, jf.
ovenfor, og situationen kan yderligere

Styrelsen fastsætter en passende dato for,
hvornår det personlige kontingent skal være
betalt for at medlemmet kan opnå rabat på
deltagerbetalingen til sommerstævnet (f.eks. 30.
april).

18

