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Kære Venner    
Nu da vi alle har fået stillet urene en time tilbage til normaltid, og de mørke timer 
fylder mere og mere af døgnet, håber vi, I vil finde tid i kalenderen og komme til 
følgende oplevelser med Musikkorpset:

Fredag den 22. november kl. 16.45-17.15 – Tænding af juleudsmykning på 
Hotel d’Angleterre, Kgs. Nytorv, København
Traditionen tro spiller Musikkorpset til d’Angleterres lystænding og spreder hygge og 
julestemning med guldkornene fra vores julerepertoire. Hotellets facade bliver hvert 
år juledekoreret, og det er altid spændende hvilket eventyr, der nu skal smykke Kgs. 
Nytorv – især nu hvor Metrobyggeriet er afsluttet, og pladsen dermed er genåbnet.

Onsdag den 27. november 2019 kl. 19.30 – Kammerkoncert 
Reserver aftenen allerede nu, og inviter gerne venner og bekendte til denne mulig-
hed for at opleve musikere fra Musikkorpset i en anderledes intim atmosfære, end 
man normalt forbinder med orkesterets daglige virke. Til koncerten vil man bl.a 
kunne høre Poulencs sekstet for klaver og blæserkvintet. Resten af programmet er 
ikke helt på plads endnu. Der er som sædvanlig gratis adgang.

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.30 – Julekoncert i Stærekassen
Onsdag den 4. december kl. 19.30 – Julekoncert i Lillerødhallerne, Allerød
Dirigent: Giordano Bellincampi
Solister: Clara Thomsen (sopran) og Jacob Andersen (tenor)

Lørdag den 11. januar 2020 kl. 9.57 – Nytårsparole for Vennerne
Vi mødes traditionen tro på Livgardens kaserne og skåler godt nytår med hinanden 
og med Musikkorpsets musikere m.fl. Sæt kryds i kalenderen, så du ikke går glip af 
dette hyggelige arrangement. Nærmere informationer følger i det kommende 
medlemsblad, der gerne skulle udkomme medio december.

/ God fornøjelse og på gensyn

Sociale medier og hjemmesiden
Følg gerne med på facebook og Instagram, hvor der lægges små historier om Musik-
korpset 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.
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