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Musikkorpset

Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Musik i Cahors: Regentparret havde inviteret Chr. IX Ensem-
blet ned til Chateau de Cayx for at give koncert i slotsgården.
Ensemblet, der består af 9 musikere fra Livgardens Musikkorps, 
blev dannet på initiativ af David M.A.P. Palmquist i 2013 i forbin-
delse med markeringen af 150 året for Christian IX’s tronbestigelse. 
De 9 herrer spiller på instrumenter fra epoken. I dagene 19.-22. 
august var de 9 musikere i Frankrig for at give koncert på Chateau 
de Cayx og i katedralen i Cahors. Musikalsk var det et overordentlig 
interessant program:

For det første skulle den musikelskende Prinsgemal overraskes 
med nykomponeret musik. Musikkorpsets David M.A.P. Palmquist 
havde sat 4 af Prinsens digte i musik, ”Quatre Poèmes de Le Prince 
Consort”.  Musikken er skrevet til digtene: Broderies nocturnes, 
Chant lunaire, Retrouvailles og Acrostiche du Chateau de Cayx. De 
fire digte er alle fra Prinsgemalens seneste digtsamling ”I mine lyk-
kelige nætter” (Dans mes nuits sereines, 2014). Der blev sunget 
med udsøgt delikatesse af bassangeren Steffen Bruun fra DR Voka-
lensemblet. Regentparret, der sad på første række ved koncerten, 
var meget begejstrede.

For det andet var Musikkorpsets Bjarne Ras-
mussen solist på basun i 4 stykker af Georg 
Wilkenschildt (1918-96) fra den metodiske 
samling, ”24 stykker for basun”, i alle tonear-
ter. Akkompagnementet har været bortkom-
met i mange år, indtil det dukkede op i Stock-
holm, og sådan blev det muligt for Bjarne at 
være solist i den velklingende musik.
For det tredje havde Musikkorpsets Stig Søn-
derriis komponeret en ”Cahors Suite”, der 
blev uropført på slottet og gentaget i kate-
dralen. ”Cahors Suite”, der giver en musikalsk 
beskrivelse af lydene i byen, har tre satser: 1. 
Byen vågner, Markedet. 2. Klosterhaven, Ka-
tedralen og 3. Fest på Chateau de Caïx. Musik-
ken og opførelserne var meget vellykkede. 
Pia Levysohn fra den danske ambassade i Pa-
ris var praktisk hjælper og konferencier ved 
koncerten. 
Det er dyrt at fragte instrumenter og udstyr 
til Frankrig, men PJ-Transport og Distribu-
tion sponsorerede transporten - tak for det. 

MUSIK  i  sensommeren

INFO
 Ensemblet 
med solist Stef-
fen Bruun og Pia 
Levysohn fra den 
danske ambassade 
i Paris.

 Regentparret 
omgivet af musi-
kerne. 

 Prinsgemalen 
byder velkom-
men til koncert 
med Christian IX 
Ensemblet.

 Den berømte 
skulptur af Jean 
Gauguin i forhallen 
blev flot udsmyk-
ket af Bering 
Blomster.

 Morten Ry-
elund i spidsen for 
Livgardens Musik-
korps.  

 Sopranen Nina 
Bols Lundgren for-
tryllede publikum 
med blomstersan-
ge.

Fotos fra Cayx: Pe-
ter /PJ-Transport 
og Distribution. 
Fotos fra Blom-
sterkoncerten: 
Elisabeth Rihn.

1

1

2

2

3

3

4

5

6

www.dklm.dk



  17

Musikkorpset

4

5

6

Kongeskibet
Den 2. september var Musikkorpset i Vejle for at spille på havnen, 
da Kongeskibet med Regentparret om bord lagde til kaj. Der ven-
tede masser af børn med kongekroner på hovedet og flag, da det 
smukke skib gled ind i havnen. Efter modtagelsen på Vejle Havn, 
kørte Musikkorpset til Give for at spille koncert på Torvet før og 
efter Prinsgemalens korte besøg på Give Torv. Der var mange glade 
mennesker på Torvet, hvor der bagefter var gratis kaffebord til hele 
byen.

Blomsterkoncert
Musikkorpset havde premiere på en ny koncertrække i Stærekas-
sen: temakoncerter. 
Den første i rækken var en blomsterkoncert til ære for Bjarne Als 
fra Bering Blomster, der utallige gange har doneret kostbare blom-
sterarrangementer til orkestrets koncerter. Der var fyldt op på til-
skuerpladserne, og oven i købet havde HKH Prinsesse Benedikte 
fundet vej til koncerten. TV2 filmede til deres programserie ”Kon-
gelige Hofleverandører”, der sendes til efteråret. Denne gang havde 
Bjarne Als udsmykket hele Stærekassen, der strålede og blomstre-
de. Musikken blev ledet af et sympatisk, nyt ansigt foran orkestret: 
dirigenten Morten Ryelund. Han dirigerede bl.a. en uropførelse af 
David M.A.P. Palmquist, der havde komponeret ”Bering Blomster 
Vals” til lejligheden. Den vakte jubel, og publikum kvitterede med 
stående ovationer. Musikkorpset spillede musik fra bl.a. ”Rosenka-
valeren”, og sopranen Nina Bols Lundgren sang blomstersange. Den 
gode stemning i orkestret forplantede sig til publikum - eller var 
det omvendt?

KOM OG LYT
Tirsdag d. 27. oktober kl. 19.30 Lillerødhallerne: koncert

Fredag d. 30 oktober kl. 19.30 Stærekassen: Temakoncert 
”Musicals for ever”

Fredag d. 20. november kl. 17.00 Hotel d’Angleterre, Kgs. 
Nytorv: Julelystænding

Tirsdag d. 15. december kl. 19.30 Stærekassen: Julekoncert.
Se mere på dklm.dk

www.dklm.dk


