
Kære medlemmer    
Glæder vi os alle til at komme til koncert med Musikkorpset igen? Svaret er et 
uforbeholdent: JA! 

Musikkorpset har nu afholdt deres sommerferie, hvilket er senere end normalt. 
Derfor ser arrangementskalenderen også lidt anderledes ud i år, idet vagtparaderne 
i Gråsten allerede har fundet sted først på sommeren.

Koncerter i den kommende tid
Onsdag d. 11. august kl. 19.00 – Skumringskoncert, Roskilde Kloster, gratis.
Dirigent: Magnus Larsson. Solist: Kim Sjøgren, violin
Programmet svarer nogenlunde til forsommerens slotsturné. Medbring stol og 
drikkevarer.

Torsdag d. 19. august kl. 19.30 – Filmmusik i Stærekassen, Kgs. Nytorv
Dirigent: David Firman
Læs mere om koncerten på hjemmesiden, hvor der også er link til billetsalg. Rabat 
på billetterne opnås ved at indtaste billetkoden: MUKVF

Fredag d. 10. september kl. 18.00 – Rosenborg koncert for Vennerne, gratis.
Dette arrangement er heldigvis tilbage i sin vante gænge. Det betyder, at koncerten 
igen bliver afholdt på Rosenborg. Vi håber også, at der kan købes grillpølser og 
drikkevarer i sergentmessen efter koncerten. 
Billetter til koncerten er forbeholdt medlemmer af foreningen og reserveres hos 
Musikkorpset sekretær, Ina G. Holst pr. mail: LG-MUK10@mil.dk
Du skal oplyse medlemsnummer, navn og fødselsdato – og du vil derefter modtage 
bekræftelse på reservationen fra Ina med alle nyttige informationer om adgang til 
kasernen og til Rosenborg Slot mv.

Fredag d. 17. september kl. 19.30 – Temakoncert i Stærekassen, Kgs. Nytorv
Dirigent: Giordano Bellincampi. Solist: Michala Petri.
De nærmere detaljer om program og billetsalg vil fremgå af hjemmesiden, når vi 
kommer lidt tættere på datoen.

Sæt også kryds i kalenderen...
Torsdag d. 23. september – Velgørenhedskoncert i Stærekassen, Kgs. Nytorv
Onsdag d. 29. september kl. 19.30 – Kammermusik koncert i Stærekassen
Fredag d. 15. oktober – Kulturnat på Christiansborg
Mandag d. 29. november – Julekoncert i Stærekassen, Kgs. Nytorv
Tirsdag d. 30. november – Julekoncert i Lillerødhallerne, Allerød

De anførte arrangementer bliver naturligvis kun gennemført, såfremt alle eventuelle 
covid-19 restriktioner kan overholdes – der må desværre stadig tages et vist forbe-
hold for afholdelse af koncerter mv. Muligheden for aflysninger er til stede.

Generalforsamling mandag d. 23. august kl. 19.00 i Stærekassen
Efter sidste års aflysning glæder vi os til igen at kunne afholde generalforsamling i 
Stærekassens koncertsal – og der vil traditionen tro være både et musikalsk indslag 
og overrækkelse af Venneforeningens Hæderspris.

Om alt går vel er der desuden planlagt et mindre traktement, hvor vi byder på en 
sandwich og muligheden for at købe drikkevarer i baren. 

I indkaldelsen til generalforsamlingen (fremgår af det seneste medlemsblad nr. 25, 
juni 2021, side 4) havde der sneget sig et par fejl ind i teksten. Indkaldelsen og 
dagsorden er rettet til og vedhæftet sammen med dette nyhedsbrev.

Vi søger flere hjælpere til Stærekassen
Kom og vær med til at løfte de praktiske opgaver, som Musikkorpset har så stor brug 
for i forbindelse med afviklingen af koncerterne i Stærekasse. Det er både hyggeligt 
og en uvurderlig hjælp. Bestyrelsen vil meget gerne supplere antallet af hjælpere 
med 3-6 medlemmer. 

Send os en mail på info@musikkorpsetsvenner.dk, hvis du er interesseret. Så ringer 
vi dig gerne op og fortæller nærmere om opgaverne i hjælpekorpset.

Sociale medier og hjemmesiden
Følg gerne med på facebook og Instagram, hvor Musikkorpset lægger billeder, film 
osv. som gør det meget nemt at følge med i orkesterets virke og dagligdag.

På hjemmesiden www.livgardensmusikkorps.dk offentliggøres nyt fra Musikkorpset
– lige så hurtigt, som de ansvarlige har mulighed for det.

Med venlig hilsen og på snarligt gensyn, 
Bestyrelsen

2. august 2021
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