
Hele 8 af Musikkorpsets fastansatte medlemmer 
- orkesterchefen inklusive - har rund fødselsdag 
i 2014.
Dette utrolige og festlige tilfælde fortjener en 
særlig omtale. Her er et udvalg af fødselarerne:
 

Lennart Blak Jensen fyldte 60 år den 9. ja-
nuar 2014. Han er født i Maribo, hvor han 
stadig bor. Lennart er uddannet klarinettist 
i Hamburg og Berlin og debuterede med 
Hamburger Symphoniker. Derefter spillede 
Lennart i flere tyske orkestre. Han kom til 
Livgardens Musikkorps i 1983. Ved siden 
af arbejdet i Livgarden er Lennart bl.a. di-
rigent i Hjemmeværnets Musikkorps Stor-
strømmen. Lennarts rejser ofte til Norge 
som både dommer i musikkonkurrencer og 
som dirigent.

Stig Jørgensen fyldte 60 år den 28. marts 
2014. Stig er født i København og er ud-
dannet klarinettist på konservatoriet her. 
I 1987-88 var Stig i Brasilien med ansæt-
telse i Campinas Symfoniorkester. Ansat i 
Livgarden 1989. Her har han beklædt flere 
ekstraordinære poster, bl.a. som fondsfor-
mand og aktuelt som fungerende musikdi-
rigent siden 2011. Ved siden af arbejdet i 
Livgarden spiller Stig i Cirkus Revyens or-
kester på Bakken. Til Stigs interesser hører 
desuden bøger og madlavning.

Solvejg Hjortkjær Rechnagel fyldte 50 år i 
foråret 2014. Hun er opvokset i Nyborg og 
uddannet klarinettist på konservatoriet i 
Odense samt i London. I 1992 kom Solvejg 
til Livgardens Musikkorps. Hun udgør en 
tredjedel af Livgardens Klarinettrio, der ofte 
spiller til mindre sammenkomster hos Ma-
jestæten. Solvejg har inden sin ansættelse i 
Livgarden spillet i bl.a. Odense Symfonior-
kester og Det Kgl. Kapel. I sin fritid dyrker 
hun bl.a. fransk, golf og madlavning.

Martin Cholewa fyldte 50 år den 26. maj 
2014. Martin er født i København og ud-
dannet hornist på konservatoriet i Køben-
havn. Han kom til Livgardens Musikkorps i 
1991 og blev medlem af Livgardens Mes-
singensemble, der har foretaget mange rej-
ser med Regentparret, senest i Kina. Der-
udover er Martin en glimrende tenorsanger 
og synger i Kammerkoret Camerata. Endvi-
dere er hans store passion at male, og han 
har bl.a. portrætteret flere af kollegerne.

10 www.livgarden.dk

Livgarden 9-14

10 www.livgarden.dk

Hurra hurra
Katrine Kielland-Brandt fyldte 50 år i juli 
2014. Hun er født på Frederiksberg og har 
uddannet sig på fløjte i København og Ber-
lin. Hun har vundet flere priser med sit fløj-
tespil. Katrine kom til Musikkorpset i 1999 
efter 5 år i Det Kgl. Kapel. Sideløbende har 
hun været en flittig kammermusiker og 
indspillet flere CDer. Flere danske kompo-
nister har tilegnet hende værker.  Privat 
udlever hun sin historieinteresse gennem 
slægtsforskning. 

Eric O.S. Enstrøm, orkesterchef for Mu-
sikkorpset, fylder 50 år den 8. september 
2014. Erik er født i Haslev og blev værne-
pligtig ved Livgarden 1984. Via I/ Livgarden 
og Kontakt- og Velfærdstjenesten kom han 
til Vagtkompagniet 1991 og fungerende 
som kommandobefalingsmand som kor-
poral. I 1994 var han FN soldat i Kroatien 
og i Bosnien. Herhjemme fortsatte han ved 
1. Sjællandske Brigade. Eric blev headhun-
tet til administrationen ved Musikkorpset 
i 1997, siden 2007 orkesterchef. Eric blev 
i 2011 merkonom i ledelse fra CBS. I sin 
sparsomme fritid går han på jagt og nyder 
roen i Småland.

Lars Ejlif Hansen fylder 40 år den 18. de-
cember 2014. Lars, født i Karlslunde, var 
kun 17 år, da han kom på konservatoriet 
med trompet. Siden fulgte et studieår i 
Wien. Fra 1998-2005 var Lars Ejlif horn-
lærer i Tambourkorpset og spillede i bl.a. 
Tivolis Promenadeorkester samt i Ålborg 
Symfoniorkester. I 2008 kom han til Liv-
gardens Musikkorps. Her optræder han i 
”Afghanerbandet”, en gruppe musikere, der 
spillede i Afghanistan i 2012. Privat passer 
han familie og hus på Amager.

Fotos: Olav Vibild og KKB. Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist.

Mød os næste gang:
Flagdag 5/9 Kranselægning, Kastellet kl. 10. Parade, Christi-
ansborg Slotsplads kl. ca. 15.30.

6/9 Hærens 400 års jubilæumsparade: Parade, Kastellet kl. 10. 
Koncert, Kirkepladsen Kastellet kl. ca. 11. Underholdning med 
Afghanerbandet, Churchill Parken v. Frihedsmuseet kl. ca. 12.

13/9 Galla Horse Show, Gardehusarregimentet 400 år, Antvor-
skov Kaserne kl. 20. 

18/9 Vagtparade Fredensborg.

24/9 Operaen, Kbh. Festaften i anledning af Hæren 400 år. 
Udsolgt.


