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Musikkorpset

”Den tid, der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage”, siger et gam-
melt ord. Og Musikkorpset har haft mange forrygende oplevelser 
i den senere tid, både musikalske og menneskelige. Musikalsk har 
vi decideret optur, idet de mange nye kolleger både spiller fanta-
stisk og inspirerer os andre. At Musikkorpset ude i byen har ord 
for at være et særdeles venligt orkester, gør heller ikke stemningen 
værre. Det skorter heller ikke på begejstrede og velvillige tilbage-
meldinger om vores optræden både militært og musikalsk, noget vi 
virkelig er glade for!
Siden sidst har der været temakoncert i Stærekassen om Filmmusik 
d. 2/6. Skønt koncerten kom lidt ind fra højre på en pludselig mu-
lighed, solgte den hurtigt vældig godt, og publikum var efter alt at 
dømme ovenud tilfredse.  En række af solister fra egne rækker er 
blevet præsenteret ved både afholdte og kommende koncerter – en 
fin måde at præsentere den enkelte musiker på og give et indryk af, 
hvad hver enkelt musiker står for. 

De traditionelle, udendørs koncerter på Kastellet og på Aastrup Klo-
ster var i år med dirigenten Steen Nikolaj Hansen fra DR Big Band. 
Den både charmerende og respektindgydende Dario Campeotto 
var solist på Aastrup og fremviste trods sine 77½ år en impone-
rende og intakt sangstemme. På Dyrehavsbakken gav Musikkorp-
set også koncert med Campeotto som solist foruden de noget yngre 
Trine Gadeberg og færøske Christina Mørkøre. Med den velkendte 
dirigent, Frans Rasmussen, spillede Musikkorpset en friluftskon-
cert med både scenerøg, lys- og lydudstyr efter alle kunstens regler 
i Knuthenborg Safaripark. Solisterne var her Lis Sørensen og Seba-
stian. Bagefter roste komponisterne selv vores fortolkning af deres 
kultiske musik i høje toner. Så bliver musikerne glade – og vores 
orkesterchef i særdeleshed. 

SOMMERKONCERTER

Desuden har Musikkorpset medvirket ved Gardens Dag i Høvelte, 
ved æreskommandoen i anledning af den polske præsidents besøg 
samt ved et stort havearrangement hos den amerikanske ambassa-
dør. Fredag før sommerferien spillede vi ved såvel årsdagsparaden 
som en udsendelsesparade, inden der om aftenen blev spillet både 
klassisk Lanciers og dansemusik v/ Livgardens Danceband ved Liv-
gardens årsdagsmiddag. På godt og sommerligt gensyn til alle!
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

En af solisterne ved Filmkoncerten, den nyansatte, storspillende 
klarinettist, Søren-Filip Hansen, spillede filmmusik fra John Williams 
eventyrlige univers. Foto: KKB.

Musikkorpset havde for nylig fat i amerikansk musik ved en Sousa-kon-
cert i Skanderborg ved Garderforeningsjubilæet. ”Stars & Stribes” blev 
gentaget på den amerikanske ambassade. Foto: Olav Vibild.

Aastrup Kloster 16/6, hvor Musikkorpset altid føler sig dejligt til 
mode. Fra venstre dirigent Steen Hansen (hvis far, John Hansen, spile-
de mange år i Musikkorpset) og sangeren Dario Campeotto. 
Foto: KKB.

Hør Musikkorpset spille:
22/7 kl. 12.00 Gråsten Slot, vagtskifte 
28/7 kl. 19.30  Harmonien, Haderslev, koncert 
29/7 kl. 12.00 Gråsten Slot, vagtskifte 
30/7 kl. 14.00  Schackenborg Slot, koncert 
5/8 kl. 12.00 Gråsten Slot, vagtskifte 
5/8 kl. 15.00  Gråsten Torv, koncert 
6/8 kl. 19.30  Fredericia Teater, koncert 
7/8 kl. 19.30  HCA Boxen, Bogense, koncert 
17/8 kl. 17.30  Kastellet, Kbh., koncert 
22/8 kl. 18.30 Roskilde Kloster, koncert 
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