
København, 28. august 2022

Kære alle deltagere i sommerstævnet 2022.

Mange tak for alle de evalueringer, vi har modtaget. Det er dejligt, at I bruger tid på at evaluere stævnet og 
komme med input til, hvordan stævnet kan blive endnu bedre fremover.

I skal også have tusind tak for alle de mange positive ord og den megen ros til bestyrelsen for vores andel i 
stævnet, der er strømmet os i møde – både under stævnet og i forbindelse med evalueringerne. Det er vi 
meget glade for.

Der er som vanligt en række kommentarer omkring indkvarteringen og maden. Disse kommentarer er 
overbragt til højskolen og drøftes ved et møde med højskolen i nærmeste fremtid. 

For så vidt angår kommentarer til indkvarteringen, så vil vi gøre opmærksom på, at DAOS lejer alle lokaler af 
højskolen, der igen lejer værelser i de bygninger, der ejes af Musisk Center Danmark. DAOS har således 
meget begrænset mulighed for at påvirke indretningen af værelserne, herunder knager, dyner og 
mørklægningsgardiner. 

Flere af de deltagere, der har boet i Fyrrevænget har bemærket, at der har været lugtgener, der kunne tyde 
på skimmelsvamp. Dette er blevet forelagt højskolen. Højskolen har igangsat en ekstern undersøgelse af 
forholdene og vil på baggrund heraf fastlægge eventuelle tiltag.

Der har i år været flere kommentarer omkring antallet af gruppeprøver, herunder det forhold, at flere 
gruppeprøver tirsdag blev aflyst. Der planlægges altid med to gruppeprøver pr. orkester, men dirigenterne 
har haft ret til og mulighed for at bede om ændringer i denne plan. Fremover vil de to gruppeprøver pr. 
orkester blive gennemført. Bestyrelsen vil også i samarbejde med træblæserinstruktørerne overveje, om 
fordelingen af træblæserprøver kan forbedres. 

Der har i år forståeligt nok været en række bemærkninger omkring det forhold, at de fleste messingblæsere 
har skullet dække flere orkestre på samme tid. Det er en svær balance mellem at sikre, at alle stemmer er 
besat, og at ingen sidder til en prøve, hvor vedkommende ikke får lejlighed til at spille. I år viste det sig 
desværre ekstra vanskeligt at få kabalen til at gå op. Det er vanskeligt på forhånd at lægge en fast plan, idet 
det afhænger af dirigenternes ønsker og deres indbyrdes koordination. Såfremt det bliver aktuelt igen, vil 
bestyrelsen bestræbe sig på at sikre bedre information om, hvor hver enkelt messingblæser skal være 
hvornår.

De modtagne kommentarer og ønsker til værker, dirigenter og instruktører vil indgå i planlægningen af de 
kommende stævner. Dette gælder f.eks. de bemærkninger, der er modtaget omkring de spillede værkers 
sværhedsgrad og om pultfordelinger. 
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Fremadrettet vil bestyrelsen forud for stævnet indgå aftale med én i hvert orkester, der skal stå for den 
traditionelle indsamling af gave til dirigenten og overrækkelsen af denne. Opgaven vil således gå på skift 
mellem instrumentgrupperne og ikke pr. automatik påhvile koncertmesteren.

Der har været ønsker om at fremrykke tidspunktet for, hvornår man må starte træf tirsdag aften, til kl. 23. 
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke kan planlægges natorkestre i tidsrummet 23 – 24 tirsdag aften. Dermed 
kan træf om ønsket starte kl. 23.

Flere har bemærket, at tidsplanen for fredag eftermiddag og aften i år var ekstra presset. Bestyrelsen vil i 
2023 ændre fredagens program, så der bliver en roligere afvikling, og vi kan starte festmiddagen lidt tidligere.
Formiddagens orkesterprøve vil blive kortere, så børneorkestret kan have deres koncert inden frokost. Det vil
give bedre plads til eftermiddagens tre koncerter.

Bordreservation til festmiddagen var også i år et emne i evalueringerne. Bordreservationerne blev indført for 
dels at sikre, at køkkenet kunne forberede borde og serveringer bedst muligt og dels for at undgå det kaos, 
der ofte opstod, når dørene til spisesalen blev åbnet. Bestyrelsen vil arbejde videre med konceptet for 
reservation af plads til middagen med henblik på bedst muligt at imødekomme de modtagne kommentarer. 

Der vil i 2023 blive oprettet en informationsbod lørdag ved ankomsten, således at nye deltagere har 
mulighed for at henvende sig og få information og vejledning. Informationsmødet for nye deltager vil fortsat 
blive afholdt efter afslutningen af lørdagens prøver, således at de spørgsmål, der måtte være opstået i løbet 
af eftermiddagen og aftenen kan besvares.

Enkelte har bemærket, at der manglede streger på forsiden af evalueringsskemaet, hvilket gjorde det 
vanskeligt at udfylde. Dette beklager vi og vil rette op på. Til sommerstævnet 2023 håber vi, at 
evalueringsskemaet vil være digitaliseret således, at det også kan udfyldes digitalt. Da bestyrelsen skal have 
mulighed for en grundig gennemgang af alle evalueringerne hurtigt efter stævnet, hvor vi stadig kan huske 
detaljerne, og også forud for et opfølgningsmøde med højskolen, vil skemaet fortsat skulle 
afleveres/udfyldes digitalt enten ved stævnets afslutning eller i umiddelbar forlængelse heraf.

VI ser frem til at byde velkommen til stævne nr. 74 lørdag d. 22. juli 2023. Stævnet vil i 2023 starte allerede 
kl. 14.30 med velkomst og fællessang på græsplænen.

Med venlig hilsen

Dina Gelfer-Jørgensen
Formand, DAOS
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