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Dronningen fik CD

H.M. Dronningen fik Musikkorpsets nye CD ved 
en privat koncert på Rosenborg Slot den 27. maj 
2015. Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst, 
kammerherre Klavs Lawes, overrakte Majestæten 
gaven.
Det var en tydeligt interesseret og fornøjet Dron-
ning, der viste den til Prinsgemalen. Det er Dron-
ningens eget maleri fra Fredensborg Slotshave, der 
pryder coveret. CD’en indeholder værker af H.C. 
Lumbye og er fødselsdagsgaven til H.M. Dron-
ningen fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps og 
Den Kongelige Livgarde. Musikken er dedikeret til 
Christian IX’s familie, som mange kender fra Lau-
ritz Tuxens store familiebillede ”Fredensborgdage”, 
malet 1883-86. Den store kapacitet på området, 
Børge Wagner, dirigerede koncerten med smags-
prøver fra pladen, og musikhistorikeren Knud Arne 
Jürgensen fortalte spændende ting om musikken 
og tiden. Han har i øvrigt også forfattet de glim-
rende noter i CD’ens pæne hæfte. Efter koncerten i 
riddersalen var der reception i Christian IV’s vinter-
stue, hvor flere af hovedkræfterne bag CDprojektet 
fik lejlighed til at tale med Regentparret. Som 
Dronningen venligt sagde, idet hun gik: ”Tak for i 
dag, det var meget festligt”! 

CD’en kan bestilles via Musikkorpsets hjemmeside 
www.dklm.dk for 149 kr.

Flere nye kolleger 
Efter seks års ansættelsesstop i Forsvaret har Musikkorpset endelig fået mulighed for at 
besætte vakante stillinger i orkestret. Stærekassen dannede ramme om fire, benhårde kon-
kurrencer i maj-juni. Vinderne får tilbudt stillingen på prøve. De fire, seje vindere er: Carsten 
Smith-Nielsen (horn), Stanley Westh (cornet), Jesper Hyllested (tuba) og Lars Vestergaard 
Larsen (slagtøj). Læs mere om dem og konkurrencerne på www.dklm.dk 

Roskilde Kloster
Den 28. maj var der koncert på 
Roskilde Kloster i frisk, men dog 
tørt vejr. Her i 100 året for kvinders 
valgret indtog en kvindelig dirigent 
podiet overfor det 357 år gam-
le, mandsdominerede musikkorps: 
Nenia Zenana dirigerede værker af 
bl.a. Carl Nielsen, Frederic Delius og 
Jean Sibelius og H.C. Lumbye. Den 
danske verdenssanger, Stig Fogh 
Andersen, ellers mest berømt for 
sine Wagner-fortolkninger, oplod sin 
flotte røst til alles fornøjelse.
Tekst og fotos: Katrine Kielland-
Brandt, fløjtenist.

H.M. Dronningen med sin nye CD. 
Foto: Olav Vibild

KOM OG LYT
Gråsten, vagtparade: 
24/7, 31/7og 7/8.

Haderslev, Harmonien, koncert 
6/8 kl. 19.30

Schackenborg Slot, koncert 
8/8 kl. 14.00

Kastellet, Kbh., koncert 
12/8 kl. 19.00

Roskilde Kloster, koncert 
13/8 kl. 19.00
Se mere på www.dklm.dk 

Forfriskninger i riddersalen på Roskilde Kloster, hvor 
uniformerne tager sig godt ud.

Stig Fogh Andersen og Nenia Zenana.


