Pressemeddelelse:

Danmarks første orkesterakademi
oprettes i Odense
Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole og Odense Symfoniorkester har
indgået et visionært samarbejde om landets første orkesterakademi. Det har fået navn
efter Fyns berømte komponist Carl Nielsen: Carl Nielsen Orkesterakademi.
Samarbejdet udmøntes i aktiviteter til gavn for både konservatoriets orkesterinstrumentstuderende
og symfoniorkestrets professionelle musikere.
Rektor Claus Skjold Larsen siger om det intensiverede samarbejde med Odense Symfoniorkester:
"Vi arbejder indgående på at ruste de studerende til den virkelighed, der møder dem efter endt
uddannelse. Et tæt partnerskab med symfoniorkestret er et vigtigt skridt i retning af at opfylde det
mål - at vi så inden for rammerne af samarbejdsaftalen også kan give igen ved at udvikle
efteruddannelsestilbud rettet mod de professionelle orkestermusikere, fortæller mig, at vi har fat i
noget af det helt rigtige."
Musikchef Finn Schumacker siger om visionerne i aftalen: "Vi stræber mod at styrke dialogen
mellem den musikalske fødekæde og de professionelle aftagere blandt andet i kraft af
samarbejdskoncerter og orkesterpraktikforløb, hvor der kan skabes netværk mellem studerende og
professionelle indenfor orkesterfaget".
Celloprofessor og uddannelseskoordinator for konservatoriets klassiske orkestermusikere, Niels
Ullner, supplerer: "En stilling i et symfoniorkester er noget af det højeste man kan stile efter som
orkesterinstrumentalist på konservatoriet. Vi ligger allerede godt i forhold til landsgennemsnittet også i forhold til de senere års skærpede konkurrence med udlandet klarer de studerende sig på et
niveau, som faktisk betyder at danske stillinger i stor udstrækning besættes af danske eller
danskuddannede musikere. Jeg forudser at den nye aftale med Odense Symfoniorkester kommer til
at betyde at SMKS-uddannede musikere vil besætte endnu flere orkesterpladser fremover".
I et af visionspunkterne i samarbejdsaftalen hedder det, at man med etableringen Carl Nielsen
Orkesterakademi vil skabe en styrket relation mellem Odense Symfoniorkester og Syddansk
Musikkonservatorium & Skuespillerskole, der har til hensigt at sikre et tæt og forpligtende
samarbejde til fælles gavn for parterne samt at bidrage til en kvalitetsorienteret udvikling af
orkesterkulturen i Danmark.
Orkesterakademiet sættes i værk fra og med sæson 2014/15. Under samme partnerskabsaftale
samarbejder institutionerne desuden om tiltag i forbindelse med videreførelsen af de internationale
Carl Nielsen konkurrencer.
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