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Musikkorpset efterår og vinter
Vagtparadesæsonen 2014-15 & 2015-16 bliver anderledes, end vi er
vant til. Taget på Residenspalæet på Amalienborg skal istandsættes, og
bygningsarbejdet betyder, at Dronningen opholder sig på Fredensborg
Slot både denne og næste vinter. Arbejdet på Amalienborg gør, at der
ikke kan gennemføres kongevagter foreløbigt. Der bliver dog løjtnantsvagter fra tid til anden. Musikkorpset holder meget af vagtparaderne
og af den kolorit, vagtparade-traditionen giver i Københavns gader, så
for ikke at blive helt glemt af københavnerne i løbet af de næste 2½ år,
arbejdes der pt. på en idé om ”standkoncerter” i byen. Musikkorpsets
vinterarbejde kommer til at indeholde flere Fredensborg-vagter, og
måske åbner der sig nye muligheder for koncertaktivitet. Følg med på
hjemmesiden www.dklm.dk i Musikkorpsets aktiviteter.
Den Kongelige Livgardes Messingensemble var med Regentparret på
officielt besøg i Kroatien 21. - 24. oktober. Turen bød som sædvanligt
ved den slags rejser på et travlt program for de 5 musikere, der nyder
muligheden for at vise det danske musik-flag i udlandet og at optræde
i de celebre sammenhænge. Et vigtigt programpunkt var musikken til
Regentparrets returmiddag på Hotel Esplanade i Zagreb.

Da fotografen ikke lige var med til de aktuelle begivenheder, bringes her
nogle skønne, gamle fotos.

Musikkorpset 1937, Chr. X’s 25 år jubilæum. Stabstambour Leo Sevel.
Foto: Th. Andresen/Det Kgl. Bibl.

I år har KFUM 125 års jubilæum, og KFUM Soldatermission fejrede jubilæet 1. november. Livgardens Musikkorps spillede til. Generalsekretær Per
Møller Henriksen fra KFUM Soldatermission skrev til Chefen for Livgarden og til Musikkorpset: ”Jeg vil gerne på KFUMs Soldatermissions vegne
sige Den Kongelige Livgarde og Den Kongelige Livgardes Musikkorps en
stor tak, fordi I på fantastisk vis var med til at gøre vores jubilæum i
lørdags til en fantastisk dag. Deltagelsen i gudstjenesten i Holmens kirke
var en rigtig flot oplevelse, og det at blive modtage af hele musikkorpset
på kajen på Holmen gjorde stort indtryk på alle deltagerne. Deltagelsen
ved festaftenen sammen med Merete Laursen var med til at give os alle
en fantastisk jubilæumsfest.”

Musikkorpset før 1954. Stabstambour Leo Sevel.
Foto: Sven Türck/Det Kgl. Bibl.

Stærekassen på Kgs. Nytorv er som bekendt Musikkorpsets nye orkesterøvelokale. Livgardens overtagelse af den flotte lokalitet fejres med
en koncert 13. nov., som Regentparret overværer. Musikkorpset har dog
stadig behov for at høre hjemme på Kasernen i Gothersgade, og fem nye
øvekabiner er ved at blive opstillet, så musikerne fx kan varme op før
en vagtparade. Øvekabinerne er lydisolerede og kommer til at stå i det
nuværende Våbenkammer og i instrumentgangen ved Musikstuen (som
Tambourkorpset har overtaget).
Musikkorpset og politiet 1937, Chr. X’s 25 års jubilæum.
Foto: Sven Türck/Det Kgl. Bibl.

Dødsfald
Finn Skovsgaard, der siden 1982 var konsulent for Den Kongelige
Livgardes Musikkorps’ Koncertfond, er død den 30. oktober af en
lungesygdom. Finn boede i Charlottenlund og var direktør i Dansk
Magasinpresses Udgiverforening og arbejdede bl.a. for Egmont
Magasiner. Han var en efterspurgt herre i erhvervslivet, og han
besad en særlig elegance i forhandlingssituationer. Musikkorpsets
Koncertfond har nydt godt af både hans råd og vejledning og af hans
konkrete hjælp, og ikke mindst hans store indsats for at bane vejen
for MUKs rejse til Canada i 1997 huskes stadig. Vi vil huske ham for
hans store trofasthed og venlighed. Æret være hans minde.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist.
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Musikkorpset 1937. Musikdirigent Theodor Dyring på højre fløj,
Stabstambour Leo Sevel. Foto: Sven Türck/ Det Kgl. Bibl.
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