
Fredag den 17. april 2015 kl. 14.45
Roskildehallerne
”Lav noget larm”
Dirigent, komponist, idé: Jakob Høgsbro
Børn fra skoler i Roskilde
Billetter à kr. 20,- i døren. Dørene åbnes kl. 14.
Jakob Høgsbro, Musikkorpset og mange børn, 
fra koncert 2014.

Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00
Stærekassen, Kgs. Nytorv
Børn fra skoler på Amager
Billetsalg kun online, se www.dklm.dk 

Musikkorpset har genoptaget samarbejdet fra 2014 med idémanden, 
komponist, dirigent og musiker Jakob Høgsbro. 250 børn fra skoler i 
Roskilde og 200 børn fra skoler på Amager optræder sammen med Liv-
gardens Musikkorps i et livsbekræftende, glad og energifyldt musikpro-
jekt under ledelse af Jakob Høgsbro. Høgsbros musik er genkomponeret 
specielt for børnene og Livgardens Musikkorps. Teksterne er skrevet af 
forfatter-makkerparret, Martin Gerup og Dorte Schou.
Projektet hedder ”Lav noget larm” og er en forlængelse af projektet fra 
2014, ”Ubetinget Skrigepligt”. Det er tænkt som en musikalsk befrielse 
for de energiske børn, der hele tiden får at vide, de skal være stille. 
Høgsbro har stor erfaring med børnekorstævner rundt om i Danmark, 
hvor koret typisk ledsages af et mindre band. For at løfte projektet og 
for at understrege vigtigheden af at vise børn musikkulturens mulighe-
der, har Jakob Høgsbro nu entreret med et stort, professionelt orkester, 
Livgardens Musikkorps. Det vigtige for Høgsbro er at fange børnenes 
opmærksomhed, og værdier som glæde og energi er i højsædet. Høgs-
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Koncerter med børn, glæde og energi

Ny kollega 
Den 25. februar blev der afholdt 
konkurrence i Stærekassen om en 
musikerstilling på basbasun. Kon-
kurrencen blev vundet af Daniel 
Ankjær Clemmensen. Det er før-
ste gang, 24årige Daniel vinder en 
konkurrence om en fast stilling, 
og selv om han endnu går på 
konservatoriet i København, har 
han allerede assisteret i de fleste 
symfoniorkestre, i DR Big Band 
og medvirket hos Royal Danish 
Brass. Han er født på Amager og 
har spillet i Tårnby Musikskole 
siden han var 7 år. Musikkorpset 
vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan 
for at hjælpe Daniel gennem vagt-
paradens spidsfindigheder, som er 
det eneste, han ikke kender til på 
forhånd. Velkommen til det unge 
talent.

”Livgarden og 
det lykkelige 
Arabien”
1. april kl. 19.30, Stærekassen. 
Koncertcollage med inspiration 
fra Orienten, featuring balkan-
gruppen Danska Zvezde . Hør bl.a. 
disco-jazz-funk af Herbie Hancock 
og Nikolaj Bentzon samt Aladdin 
Suite af Carl Nielsen. Billetter: se 
www.dklm.dk 

bro fortæller, at det typiske billede af børnekorstævner viser, at 296 
piger godt kan finde ud af at synge ”fint”, men at de 4 tilmeldte drenge 
ikke kan. De larmer og vil hellere synge mere råt. I sympati med og 
forståelse for især drengene har han lavet denne særlige musik, som på 
organiseret måde udfordrer alle børnene. Det kan sikkert også medvirke 
til at støve Den Kongelige Livgardes Musikkorps lidt af. Vi har godt af 
at ryste H.C. Lymbyes tryllestøv og marchmusikkens effektivitet lidt af 
os en gang i mellem. 
Koncerten i Roskilde foregår i Roskildehallerne med over 700 pladser. 
En fin udflugt for fx bedsteforældre med børnebørn. Billetsalg i døren, 
kun 20 kr. I Stærekassen er der kun godt 400 pladser, som forventes 
hurtigt udsolgt. Billetsalg kun online 65 kr.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist


