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MUSIK I SØNDERJYLLAND
Af fløjtenist Katrine Kielland-Brandt
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Traditionen tro kommer Musikkorpset til Sønderjylland, når H.M.
Dronningen opholder sig på Gråsten Slot om sommeren. I år er in-

gen undtagelse med tre Gråstenvagtparader. Der er også blevet tra-

dition for at præsentere Livgardens farver og musikken flere steder
i det sønderjyske, og igen i år spillede vi en aftenkoncert i Harmonien i Haderslev og på Schackenborg Slot.

Koncerten i Haderslev var velbesøgt, og stemningen god. Den sven-

ske dirigent, Jacob Hultberg – der pt. har opgaver på Det Kgl. Tea-

plads i solen til alle. En 5. klasse fra Møgeltønder Skole havde bagt

og Frederik von Würden. De høstede aftenens varmeste bifald med

ke, hvide mure, og Musikkorpset blev atter vældig godt modtaget

ter i København – dirigerede musikken. Solisterne var hentet fra

egne rækker: de to nyansatte klarinettister, Nicoline Juul Bennecke
deres musikstykke, en Koncertpolka af gode, gamle H.C. Lumbye.
Charmerende og indtagende var de da også i deres optræden, og

musikken er iørefaldende og dejlig. Et godt valg til en sommerkoncert med titlen ”Postkort fra Europa”, hvor postkortene med musikinspiration var strømmet ind fra Ungarn, Island, England og Frankrig. Deres postkort var fra Tivoli i København.

Efter koncerten blev Nicoline kontaktet af en gammel mand i den
velkendte blå blazer med mange medaljer. Vi fik desværre ikke
fat i hans navn, men han var meget rørt over musikken og over at

se Livgardens uniformer i Haderslev, hvor han bor. Han havde en

tysktalende fortid og fortalte, at han under krigen blev adopteret af
danske forældre og fik en lykkelig opvækst i Sønderjylland. Det var
et meget rørende møde, som desværre foregik alt for flygtigt.

Dagen efter, i Gråsten 28/7, var der vagtskifte med musik ved slottet. Vejret var godt – ikke stegende – men rigeligt varmt til de tykke,

uldne uniformer. Om eftermiddagen var der arrangeret udflugt til

kage og lavet kaffe til koncertgæsterne – de samler ind til en Born-

holmertur. Stemningen var således også i top her mellem de smuk-

af Henrik baron Wedell-Wedellsborg, der er ny bestyrelsesformand

for den fond, der driver Schackenborg Slot. Musikkorpset kender
Wedell-Wedellsborg fra de årlige koncerter på Aastrup Kloster

ved Tølløse. Slotsforvalter Jan Leisbroch takkede for musikken og
understregede vigtigheden af, at Livgarden ses overalt i Danmark.
Også her var Nicoline og Frederik solister, igen charmerende og velspillende.

HJEMMESIDEN
Musikkorpsets hjemmeside www.livgardensmusikkorps.dk
har været hacket igen. At det er enormt irriterende og direkte generende for vores nyhedsformidling, er nok unødvendigt at sige. MEN: en ny side er på vej med samme web-adresse. Der er håb forude for en driftsikker hjemmeside.

Sønderborg for musikerne, og om aftenen en god middag på Grå-

KOM TIL KONCERT

Lørdag den 29/7 var der ligesom sidste år koncert i slotsgården

Kulturnat, Christiansborg Slots riddersal, fredag d. 14/10

sten Landbrugsskole, hvor vi bor.

Vagtparaden i Gråsten med vicestabstambour Tom Højlund Olsen.

Stærekassen, temakoncert fredag d. 7/10

på Schackenborg Slot. Der er plads til 600 tilhørere, og der var en
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