
400 år med en organiseret, national hær i Danmark og 
dertilhørende musikkorps  var anledningen til at stoppe 
op og glæde sig over den kapacitet, det danske forsvar 
råder over. Den 24. september foldede musikken sig 
ud i al sin pragt i Operaen i København under kongelig 
bevågenhed.
Livgardens Musikkorps og - Tambourkorps var en del af det flotte show 
sammen med Prinsens Musikkorps, Slesvigske Musikkorps og Trompeter-
korpset fra Gardehusarernes Hesteeskadron. Sammen med de forskel-
lige musikkorps optrådte sangsolister, kor, skuespillere og en danser i 
de mange kreative numre. Den internationalt kendte dirigent, Giordano 
Bellincampi, stod igen foran Livgardens Musikkorps, der sætter stor pris 
på de særlige udfordringer, han giver orkestret. Billetterne til den store 
festaften blev revet væk, og de 1500 heldige fik en forrygende aften, der 
sluttede med fyrværkeri ved havnefronten. Se mere på www.dklm.dk.
HKH Kronprinsesse Mary fik på denne særlige aften sin egen hon-
nørmarch. Livgardens Musikkorps’ ekstranummer var en uropførelse af 
Kronprinsesse Marys Honnørmarch, komponeret af hornist i Livgarden, 
David M.A.P. Palmquist. Forud for uropførelsen gik flere møder mel-
lem Kronprinsessen og David. I en honnørmarch bruges ofte citater af 
musik, der har særlig betydning for hovedpersonen, og Kronprinsessen 
havde ønsket at få citater af salmen ”Eternal Father”, der blev sunget ved 
hendes mors begravelse, samt af ”Advance Australia Fair”, australiernes 
nationalsang - foruden et stænk ”Walzing Mathilda”. Alt dette blev vævet 
ind i melodiernes guirlander sammen med et citat af Kong Kristian. En 
meget flot march med et letgenkendeligt tema, et langtidsholdbart værk, 
vi vil glæde os til at spille mange gange. 
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Festaften i Operaen - Hæren 400 år

Medalje til Stabstambouren
Hærens 400 års jubilæum blev fejret ved flere lejligheder, bl.a. på Kastel-
let den 6. september, hvor Musikkorpset deltog med flere indslag. Ved 
paraden blev stabstambour Søren Rønløv kaldt frem og fik af Oberst 
Klavs Lawes overrakt sin medalje for 25 års tjeneste, ”Hæderstegn for 
god tjeneste ved Hæren”. Søren Rønløv er fra Vordingborg og slog sine 
første trommeslag i Prins Jørgens Garde, hvor han for nylig er udnævnt 
til æresmedlem. Han aftjente sin værnepligt i tambourkorpset ved LG, 
blev dernæst uddannet som slagtøjsspiller fra Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium, og har siden 1989 været fastansat i Musikkorpset. Siden 
2007 har Søren Rønløv været den formfuldendte stabstambour. At han 
går foran paraden forhindrer heldigvis ikke, at han stadig spiller slagtøj 
ved Musikkorpsets koncerter. 
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist.

Mød os næste gang:
14. november kl.17 udenfor Hotel d’Angleterre, Kbh. 
Juleudsmykningen tændes.
Se mere på www.dklm.dk

Den store finale for alle medvirkende med bl.a. Den Danske Hærs 
Honnørmarch af Flemming Neergaard Petersen. Fotos: Olav Vibild.

Billeder af 
Musikkorpset
Der bliver taget mange billeder af 
Musikkorpset både på gaden og til 
koncerter. Musikkorpset vil være 
lykkelige for at få nogle af disse 
private fotos og for at få lov at 
bruge dem fx til historisk doku-
mentation, hjemmeside el. lign. 
Det ville glæde os at modtage 
dine private pletskud på mailad-
ressen: 
billederafmusikkorpset@gmail.dk   
På forhånd 1000 tak!

Stabstambour Søren Rønløv. Foto: David M.A.P. Palmquist.

Kronprinsessen 
ankommer til Operaen


