
PRESSEMEDDELSE

PublikumsOrkesteret fra Det kongelige Teater, et symfoniorkester med 110 
amatørmusikere og en aldersfordeling fra 8 til 84 år.

Mette Hanskov, solobassist i Det kongelige Kapel, er orkestrets dirigent og 
musikalske leder.

Der holdes orkesterprøve hver uge i Orkesterprøvesalen på Operaen, i den 
samme sal som Kapellet øver sig i. PublikumsOrkesterets repertoire er et uddrag 
af Det Kongelige Teaters repertoire.

Mange forskellige nationaliteter og religioner er samlet i PublikumsOrkesteret, 
hvilket samlet skaber  mange fantastiske musikalske oplevelser for 
medlemmerne og publikum, til hverdag og når der er koncert.

Blandt medlemmerne er alle musikalske niveauer repræsenteret. Nybegyndere 
hjælpes i gang med håndtegn fra dirigenten. Let øvede, der lige er begyndt at 
spille efter noder, får lettere stemmer og øvede musikere spiller efter 
originalstemmer. Værkerne arrangeres af Mette Hanskov så alle musikere er 
beskæftigede det meste af tiden.

PublikumsOrkesteret giver 4-6 koncerter i løbet af en sæson, ofte i Operaen, Det 
kongelige Teater eller i Skuespilhuset men også udenfor og orkesteret har 
allerede nu en flot historik:
Fra Tivolis Koncertsal til Sundholms Kirke (julekoncerten bliver gentaget for de 
hjemløse). Fra Odenses koncerthus, Odeon, til Den franske Domkirke på 
Gendarmenmarkt i Berlin og fra Gentofte Rådhus til idrætshallerne i Tune.  

År 2020 er et jubilæumsår for PublikumsOrkesteret, det fylder 5 år og hvad er 
ikke mere naturligt end at fejre det ved at hylde den store komponist, Ludwig van 
Beethoven, som blev født for 250 år siden.

I over et år har PublikumsOrkesteret allerede arbejdet på at opbygge en stor 
hyldestkoncert, som vil blive fremført på komponistens fødselsdag den 17. 
december 2020.

Programmet bliver en tour de force gennem Beethovens værker, alle hans 9. 
symfonier. Der spilles den "bedste" sats fra hver og derudover er der premiere på 
den 10. symfoni.  Derudover spilles der et par satser fra den store Tripelkoncert 
samt, hvad Beethoven har betydet for andre komponister sidenhen vil også blive 
illustreret.

Denne information og meget mere kan hentes på PublikumsOrkesterets 
hjemmeside:  www. Publikumsorkesteret.dk 

Yderligere information fås hos orkesterets formand Vagn Molnit 
Telefon:  22 11 04 03 eller mail: formand@PublikumsOrkesteret


