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Musikkorpset

Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

2015 blev spillet ud, og 2016 spillet ind. Musikkorpset kan se tilbage på et begiven-
hedsrigt år, der især var præget af 10 nye kollegers ankomst. De tilsammen 12 nye, 
fremragende musikere har givet orkestret et energimæssigt og kvalitativt løft, der 
sammen med mulighederne i den fine øvesal i Stærekassen lover godt for fremtiden. 
Det er et privilegium at kunne fylde de vakante orkesterpladser op i en tid, hvor andre 
orkestre må skære ned eller helt nedlægges. Der er en god gejst i Livgardens Musik-
korps, der vistnok (?) spiller bedre end nogensinde!
Den Kongelige Livgardes Musikkorps vil gerne sige tak til Foreningen Livgardens Mu-
sikkorps Venner samt til alle andre, der trofast støtter op om vores orkester og er med 
til at holde traditionerne levende. Rigtig godt nytår!

I december fyldtes Stærekassen hele to gange til julekoncert. Den 15. december var det 
Musikkorpsets egen koncert med solister hentet fra egne rækker. Den velkendte Mar-
tin Nagashima Toft dirigerede. Koncerten blev hurtigt udsolgt, hvilket er imponerende 
i betragtning af, at den kun var annonceret på Musikkorpsets hjemmeside. Mange 
funktioner omkring koncerterne passes af musikerne selv, og fx kunne man i pausen 
købe glögg, fremstillet af to musikere. Baren passes af Venneforeningen, der også deler 
programmer ud og står i garderobe. Det giver et rigtig hyggeligt sammenhold, og vi kan 
kun anbefale at melde sig ind i Livgardens Musikkorps Venner.

Musikkorpset plejer at lade overskuddet af en julekoncert gå til velgørende formål, og 
denne gang var en hel forening rykket ind i Stærekassen til koncert den 18. decem-
ber: foreningen Bryd Tavsheden, der på frivillig basis hjælper børn og unge, der lever 
med vold i hjemmet. Billetterne solgtes til fordel for Bryd Tavsheden, og alle kunstnere 
optrådte gratis. Kunstnerne var ikke hvem som helst: Dirigenten Michael Bojesen, Mi-
chael Bojesens Pigekor, sangerne Birthe Kjær og Bobo Moreno samt pianist og kompo-
nist Bent Fabricius Bjerre. Pigekoret sang engleskønt, evig-unge Birthe Kjær var god, 
Bobo Moreno charmerende, og endelig fik vi alle lov at fælde en lille tåre over Bent 
Fabricius Bjerre, der spillede sit tema til Matador på flygelet. Julestemningen var i hus.

GEJST OG GOD MUSIK

Bobo Moreno og Birthe Kjær. Foto: Elisabeth Rihn

Kom til temakoncert i Stærekassen fredag den 5.  
februar 2016 kl. 19.30. Tema: Taffelmusik ved hoffet. 
Kom og hør, hvad der gennem århundreder har været forbeholdt 
majestæten og hoffet ved tafler og gallamiddage. Hør musikken, 
der er en dronning værdig, og hør om traditionerne, når Livgardens 
Musikkorps spiller til taffel. Dirigent: Per-Otto Johansson. Se mere 
på livgardensmusikkorps.dk

Taffelmusik på Amalienborg. Arkivfoto.

 Stærekassen fyldes til koncert 15.12.15. Foto: KKB  

Koncert 18.12.15. Foto: Elisabeth Rihn 


