26. februar 2019

Dirigent Giordano Bellincampi

Kære Venner
Musikkorpset har indgået en aftale med Giordano Bellincampi, der nu tiltræder som
kunstnerisk rådgiver for orkesteret for en treårig periode. Giordano Bellincampi vil i
perioden dirigere et antal koncerter, og derudover skal hans rådgivning være med til
at sætte retningen for Musikkorpsets kunstneriske og musikalske udvikling. Der
bliver noget at glæde sig til i den kommende tid.
Læs mere om dette på hjemmesiden: www.livgardensmusikkorps.dk
Det er stadig muligt at melde sig under hjælpekorpsets faner, hvis du på denne
måde vil bidrage til den praktiske afvikling af koncerter i Stærekassen. Det er både
hyggeligt og fornøjeligt. Skriv til os pr. mail, så du kan komme med på listen.
Vi modtager gerne donationer til anskaﬀelse af veste til hjælpekorpset på vor konto
i Danske Bank: Reg. nr. 9570, konto nr. 11735177.
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.30 – Temakoncert i Stærekassen
Tysk Romantik og Russiske Farver!
Med Giordano Bellincampi på dirigentpodiet og med solister fra Musikkorpsets
egne rækker indledes det nye samarbejde ved denne koncert. Det bliver med et
program, der fokuserer på det store klassiske repertoire og det høje kunstneriske
niveau, som er en del af orkesterets identitet. Koncerten markerer en ny fase i
korpsets historie, hvor det sammen med Giordano Bellincampi vil skabe fokus på
blæsermusikken i Danmark og præsentere det ypperste for orkesterets publikum.
Billetsalget er åbent, og I kan købe billetter til jer selv med gæster til særpris kr. 100,–
Benyt dette link: https://www.place2book.com/da/list/EM3703
Vælg hvor i salen, I vil sidde – og derefter trykkes der på den grønne knap i højre
side af skærmbilledet: ’Har du en billetkode?’. Indtast billetkoden: venner
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Tirsdag den 16. april 2019 – Kongevagt i Aarhus, Marselisborg Slot
I anledning af HM Dronningens fødselsdag kommer Musikkorpset til Aarhus. Billedet
ovenfor stammer fra samme dato i 2017. Dette er en god mulighed for vore jyske
medlemmer at opleve orkesteret på tæt hold – og så ovenikøbet i rød galla.
Fredag den 3. maj 2019 kl. 19.30 – Temakoncert ’Clamor’ i Stærekassen
Følg med på hjemmesiden, hvor information om billetsalg mv. vil blive oﬀentliggjort
lige så snart, der er mulighed for det.
Øvrige arrangementer og koncerter mv. – sæt allerede nu kryds i kalenderen
• Fredag den 24.5.: Koncert på Antvorskov Kaserne arrangeret af Vestsjællands
Garderforening. Nærmere info om evt. billetsalg følger.
• Tirsdag den 4.6.: Musikkorpset deltager i ’KLANG – Copenhagen Avantgarde
Music Festival’, som er Danmarks største festival for samtidsmusik. Det forlyder, at
der bliver tale om en udendørs koncert på havnepromenaden ved Det Kgl. Bibliotek
i København.
• Lørdag den 15.6. i Vordingborg: Dannebrog 800 år – fejring af vort ﬂag. Følg med
på Vordingborg Kommunes hjemmeside hvad angår tid og sted.
• Onsdag den 19.6.: Sommerkoncert på Kastellet.
• Torsdag den 20.6.: Sommerkoncert på Aastrup Kloster, Tølløse
• Torsdag den 27.6.: Temakoncert ’Morosi’ i Stærekassen
/ God fornøjelse og på gensyn
Nyt fra kassereren
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til igen at opfordre til, at I tilmelder kontingent indbetalingen til betalingsservice – enten i netbank eller i bankﬁlial med oplysninger om PBS nr. 06648304, Debitorgruppenr. 00001 og dit medlemsnr. (kundenr.).
Så sker fornyelsen af medlemskab af støtteforeningen pr. 1. juni 2019 helt af sig selv.

