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Sommermusik på Aastrup
Aastrup Kloster ved Tølløse indbød vanen
tro til friluftskoncert med Livgardens Musikkorps i juni, denne gang for 25. gang.

Aastrup og publikum spejlet i et tuba-schallstykke.

I anledning af Musikkorpsets
”sølvbryllup”
med Det Grevelige Dannemandske Stift, Aastrup
Kloster, havde stiftets bestyrelsesformand, Henrik
baron Weddel-Weddelsborg, en overraskelse til
Musikkorpset: en gave til
Den Kongelige Livgardes
Musikkorps’ Koncertfond
Jeppe Tom-Petersen med legatet og på 25.000 kr. KoncertHenrik Weddel-Weddelsborg.
fondets formand, klarinettist Jeppe Tom-Petersen, modtog glad pengene. Sidste år havde
Aastrup Kloster 400 års jubilæum, og også da modtog Musikkorpset en donation fra stiftet som tak for indsatsen gennem årene.

”Byger, der går og kommer, det er den
danske sommer”.

Musikerne kom ud med deres instrumenter og hældte vandet af
stolene, tørrede nodestativerne og åbnede bekymret de våde nodemapper. Dirigenten, Per-Otto Johansson, tørrede dirigentpulten
og vred derpå meget spektakulært det gennemvåde viskestykke.
Og så spillede de så festligt, verdenstenoren Stig Fogh Andersen
sang så skønt og Christian
Bay tryllede på sin tuba. Fuglene fløjtede i parken, og uret
slog 8 sprøde slag imens. Efter sidste nummer, ”Midsommervisen” samt ekstranummer, gik der ikke 2 minutter,
før regnen atter væltede ned
over det smukke Aastrup. Aldrig så man et orkester pakke
hurtigere sammen. Men de
standhaftige tilbageblevne
havde fået, hvad de kom for,
og gik glade hjem.
Dagen efter, 20. juni, gentoges koncerten i Nordmandsdalen i Fredensborg
Slotspark i tørvejr. Alle havde en dejlig aften i parkens
amfiteater.

2. juni 2014

Nordmandsdalen, Fredensborg 20/6.
i Foto: Pia Pernille Hansen.

Klarinetmusikken flød
gavmilde strømme, da Regentparret holdt reception i
anledning af H.K.H. Prinsgemalens 80-års fødselsdag i
Orangeriet på Fredensborg
Slot. Livgardens Klarinettrio (Per Majland, Solvejg
Rechnagel og Martin Kejser)
leverede musikken og var til
anledningen opgraderet til Klarinettrioen: Per, Solvejg og Martin
kvartet med klarinettisten
Thomas Lund Jensen som gæstemedlem.

27. juni 2014

På Langelinjepavillonen i København holdt Livgarden Årsdagsmiddag med H.M. Dronningen som æresgæst. Musikkorpset leverede musikken til aftenens fornøjelser: ”Lanciersorkestret” og ”Afghanerbandet” spillede til dans.
Efter nattens musik gik Musikkorpset på sommerferie.
Operasanger Stig Fogh Andersen, tubaist Christian Bay og dirigent
Per-Otto Johansson: ”Se, det holdt tørt”!

Kort før koncerten skulle starte, begyndte regnen at strømme ned,
og tordenen rullede. Publikum søgte ly eller holdt skansen under
presenninger og paraplyer. Hvad nu - ?! Stiftsforvalter, oberst Søren
Bo Bojesen meddelte, at holdt regnen ikke op på en halv time, ville
koncerten blive aflyst. Efter nøjagtig en halv time holdt regnen op.
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Mød os næste gang:

Gråsten 25/7 kl. 11:30 Vagtparade.
Alsion, Sønderborg 31/7 kl. 20:00 Koncert.
Gråsten 1/8 kl. 11:30 Vagtparade.
Kastellet, Kbh. 13/8 kl. 19 Koncert.
Roskilde Kloster, 14/8 kl. 18:30 Koncert.
Tekst og foto: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist
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