1. september 2019

Kære Venner
På denne årets første efterårsdag iler vi med lidt nyt om koncerter med Musikkorpset
– alle 4 i Stærekassen i København. Den første er allerede på onsdag og er tidligere
annonceret pr. mail til jer alle.
Onsdag den 4. september 2019 kl. 19.30 – Støttekoncert for LMS
Det bliver en aften i ﬁlm- og populærmusikkens tegn dirigeret af Steen Nikolaj
Hansen og med Anna David og Bobo Moreno som solister.
Billetindtægten går ubeskåret til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS). Foreningens protektor, Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
overværer koncerten, og der er også inviteret ministre og ordførere fra folketinget.
Billetsalg ﬁnder I her: www.lmsos.dk/koncert
Der er stadig ledige billetter, så kom og lad os fylde salen i Stærekassen – og samtidig
støtte et godt formål.
Onsdag den 11. september 2019 kl. 19.30 – Lukket koncert for inviteret publikum
Billetter uddeles til Interforce, Livgardens Personel og Venneforeningen, og vi har
fået tildelt 120 pladser i salen til vore medlemmer. Billetterne er gratis og tildeles
efter først til mølle princippet. Koncerten dirigeres af Giordano Bellincampi.
Vigtigt: Billetter kan kun reserveres ved henvendelse til sekretær Ina G. Holst pr.
mail LG-MUK10@mil.dk – og billetterne er forbeholdt medlemmer. Oplys fulde
navn og medlemsnummer i mailen samt evt. telefonnummer.
Koncerten erstatter den tidligere Rosenborg-koncert kun for Vennerne, som af
praktiske årsager nu er ﬂyttet til Stærekassen.
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Tirsdag den 1. oktober 2019 – Kammerkoncert
Programmet er ikke oﬀentliggjort endnu, men vil bla. byde på Beethovens septet i
et arrangement for blæsere af den svenske klarinettist og dirigent ved militærorkestret i Linköping, Bernhard Crusell. Der er som sædvanlig gratis adgang.
Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 19.30 – Temakoncert
Dirigent: Lars Erik Gudim, norsk trombonist, komponist, arrangør og orkester-leder.
Yderligere informationer om denne koncert følger.
Torsdag den 5. september 2019 – Flagdag for Danmarks udsendte
Her ﬂages til ære for alle de soldater, der har været udsendt på internationale
missioner for Danmark siden 1948.
Kl. 12.00: Kranselægning på Kastellet ved Monumentet for Danmarks Internationale
Indsats
Kl. 15.30: Parade på pladsen foran Christiansborg
Fredag den 11. oktober 2019 – Kulturnat i København
Musikkorpset bliver i år en del af arrangementet på Livgardens Kaserne i Gothersgade. De nærmere detaljer kender vi ikke på nuværende tidspunkt, men sæt kryds i
kalenderen allerede nu, så hører I nærmere i næste mailudsendelse.
/ God fornøjelse og på gensyn
Sociale medier og hjemmesiden
Følg gerne med på facebook og Instagram, hvor der lægges små historier om Musikkorpset virke og klip fra prøverne eksempelvis. Det er ganske fornøjeligt at se lidt fra
musikernes dagligdag.
Detaljer om koncerterne ﬁndes på hjemmesiden: www.livgardensmusikkorps.dk
– lige så hurtigt, som de ansvarlige har mulighed for det. Dette informationsarbejde
er altsammen baseret på frivilligt arbejde blandt musikerne.

