
HVORFOR VÆRE 
MEDLEM AF            ?

MEDLEMSFORDELE 
FOR MEDLEMSORKESTRE

Fordi DAOS gør en positiv indsats for det danske  
musikliv og især for amatørmusiklivet. Desuden  
tilbyder DAOS en række medlemsfordele for med-
lemsorkestrene og for de personlige medlemmer.

Bidrager til at styrke DAOS’ stemme i den mu-
sikpolitiske debat

Adgang til at låne orkester- og kammermusik-
noder via Nodeservice til medlemspris

Dækket af kollektiv overenskomst mellem 
KODA og DAOS

Mulighed for at benytte Musisk Center Askov til 
weekend-projekter og lignende til medlemspris

Adgang til at få arrangeret kursus for orkestrets 
instrumentalgrupper

Alle orkestre har desuden en kontaktperson i 
DAOS' bestyrelse

MEDLEMSFORDELE 
FOR PERSONLIGE MEDLEMMER

Bidrager til at styrke DAOS’ stemme i den mu-
sikpolitiske debat

Adgang til at låne kammermusiknoder via  
Nodeservice til medlemspris

Rabat ved deltagelse i DAOS' kurser, stævner 
og træf i årets løb, inklusive det store sommer-
stævne på Askov

Direkte besked i mailboksen om arrangemen-
ter og aktiviteter i DAOS-regi

FORDELE 
FOR MEDLEMSORKESTRENES FASTE  
MEDLEMMER

Stor rabat ved tegning af personligt medlem-
skab af DAOS

Besked om arrangementer og aktiviteter i  
DAOS-regi gennem orkestrets kontaktperson

Læs om alle medlemsfordelene og meld  dig eller dit orkester ind på www.daos.dk



          ’ FORMÅL ER …

STÆVNER & KURSER

KODA-AFTALE

NODEARKIV

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) er stiftet i 
1949 som en landsorganisation for amatørsymfoni- 
orkestre og kammerorkestre. 
      Ca. 75 danske amatørsymfoni- og kammerorke-
stre med tilsammen ca. 2800 medlemmer er tilsluttet 
DAOS, og ethvert amatørorkester, der beskæftiger 
sig med symfonisk eller dermed beslægtet musik, 
kan optages. 
      Endvidere kan optages personlige medlemmer, 
musikskoler, institutioner og andre.

At fremme interessen for aktiv musikudøvelse 
At varetage medlemskredsens interesser
At fremme samarbejdet mellem amatørmusik- 
ensemblerne og mellem amatørmusikorganisa- 
tionerne
At fremme samarbejdet mellem amatørerne, de 
professionelle musikere og underviserne
At fremme medlemmernes interesse og forståel-
se for musikkens sociale og samfundsmæssige 
betydning

Hvert år gennemfører DAOS et stort sommerstævne 
på Askov Højskole, hvor 250-275 amatørmusikere 
mødes og spiller musik i en uge fordelt i tre orkestre 
om formiddagen og tre orkestre om eftermiddagen. 
Desuden gennemføres i november et stævne for 
strygere, og i samarbejde med medlemsorkestrene 
tilbydes instrumentalkurser med anerkendte profes-
sionelle instruktører. 
      Sammen med andre partnere er DAOS med til at 
gennemføre et sommerstævne for unge i Vesterlund 
og efteruddannelse af dirigenter.

Der skal normalt betales KODA-afgift for alle offentli-
ge koncerter, hvor man spiller musik, der er beskyttet 
af ophavsret. Hvis man ikke indberetter programmet 
for en koncert til KODA, har KODA lovhjemmel til at 
opkræve en afgift uanset, hvad der spilles, og det 
kan udgøre en betydelig udgift. DAOS har en kollek-
tiv aftale med KODA, som dækker alle koncerter, der 
er arrangeret af DAOS eller DAOS’ medlemsorkestre, 
og de er således fritaget for at betale KODA-afgift.

DAOS ejer et righoldigt nodearkiv, både hvad angår 
værker for symfoniorkestre og mindre ensembler. 
Der betales en mindre lejeafgift og for forsendelsen. 
Nodearkivaren kan også være behjælpelig med 
fremskaffelse af det materiale, der ikke måtte være at 
finde i arkivet. CVR nr. 74 64 00 28

DAOS har de senere år været aktiv i analyser af 
fødekæden til amatørmusiklivet og arbejdet konkret 
med udvikling af en model for graduerede noder, så 
mindre øvede kan spille sammen med mere øvede i 
de samme orkestre og dermed tidligt opleve glæden 
ved sammenspillet med andre. Målet er at fastholde 
unge i interessen for at spille og inspirere menne-
sker til at genoptage den aktive musikudøvelse på 
amatørniveau.

PROJEKTER

BLIV MEDLEM AF DAOS
og giv dermed DAOS større styrke til at  

kæmpe for bedre vilkår for dansk amatørmusik

LÆS MEGET MERE OM DAOS PÅ
WWW.DAOS.DK

KONTAKT PR. MAIL PÅ
formand@daos.dk  

sekretariat@daos.dk  
kasserer@daos.dk  

noder@daos.dk


