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FARVEL OG VELKOMMEN
På kommando af Generalmajor Agner Rokos

”stik sablen ind” - ”træk sablen ud”
havde Oberst Lasse Harkjær og Oberst Klavs Lawes skiftet plads ved chefskifteparaden på
Rosenborg Eksercerplads i et rigtigt flot garderparadevejr og alle var der, på nær dem der
skal være på vagt - Livgarden havde fået en ny chef.

Farvel til Oberst Lasse Harkjær.

Tambourforeningen siger et stort TAK for de år vi har haft Dig som chef, med alt det vi har
oplevet og deltaget i.
Vi ønsker Dig god vind som chef for Dronningens Adjudantstab.

Velkommen til Oberst Klavs Lawes.

Tambourforeningen byder Dig velkommen til Dronningens by København.
Seniortambourer står tilrådighed med Tambourmusik når du måtte få brug for dette.
Velkommen og til lykke med udnævnelsen som chef for Den Kongelige Livgarde.

Erik M. Ley.
Formand

Livgardens Kaserne
Samlingen er åben for offentligheden
lørdage og søndage fra kl. 11.30 til 15.00

At tjene og yde
PRO REGE ET GREGE - For Konge og Folk

2

3

TAMBOURBLADET Nr. 1 - August 2013

Indhold:
Side 2

Indhold og gode links.

Side 3

Formandens spalte

Side 4

Indhold og Roskildefestival

Side 5

Tambourkorpset på Orø

Side 6-7

Ringriderfest

Side 8

Tambourkorpset i Frankrig

Side 9

Gråsten Detachement

Fotos: www.ringriderfest.dk

Side 10-11 Beretning fra Grønland
Side 12-13 Ærgelser, hæder og ære
Side 14

Blå Fest i Horsens
Koncert og parade i Gråsten

(Foto:
Erik Ley)

Side 15

Livgardens Musikkorps Venner

Nr. 1 - August 2013 TAMBOURBLADET

Roskilde Festival 2013
Af CC - Tambour Casper Christophersen

For tredje år i træk blev det til et samarbejde mellem Livgardens Tambourkorps og
arrangørerne af musikquizzen på Roskilde
Festival.
I tre år har tbk nu spillet til den populære
musikquiz på Roskilde, hvor præmien er
ikke mindre end fribilletter til næste års festival. Quizzen strækket sig over mange kategorier og en af kategorierne var igen i år
“Tambour-runden”.
Den består sig i at en håndfuld Tambourer
med fløjter, stortromme, lilletromme og
bækken spiller en 8-10 numre, der enten
er populærmusik eller numre fra bands, der
tidligere har spillet på festivalen. Det et så
deltagernes opgave at gætte, enten kunster,
årstal, bandmedlemmer eller titel på de melodier der bliver spillet. Det sjove ved det
er, at man normalt ikke hører disse numre
“udsat” for tromme og fløjte. Det er et hit
hvert år og folk jubler og synger med.

Livgardens Tambourkorps på Orø
Mandag den 3. juni kl 0430 drog en bus
med 19 Tambourer fra Livgardens Tambourkorps afsted mod Holbæk for at tage færgen
til Orø.
Grunden var at Regentparret skulle besøge
øen som Deres første stop med Dannebrog
på dette års sommertogt.
Da der ikke var den store trafik på dette
tidspunkt af døgnet forløb turen til Holbæk
uden problemer og klokken 0545 ankom
vi til havnen i Holbæk og var de første ved
færgen.
Færgen lagde fra kaj klokken 0630 og ca. en
halv time senere var vi så på Orø.
Fra færgen kørte vi til Orø Hallen hvor der
var morgenmad.
Efter at have fået lidt i maverne og noget
kaffe skulle vi klokken 0900 spille for de
forventningsfulde mennesker der var mødt
frem fra Orø for at byde Regentparret velkommen.
Der var børn og voksne med flag og en god
stemning.
På slaget 0930 ankom Regentparret i chaluppen og borgmester og andre vigtige per-

Af Tambour Jepser Herzberg

soner stod klar ved den røde løber for at
byde velkommen.
Pressen var også talstærkt fremmødt, Billedbladet og de lokale aviser. Der var en
enkelt helikopter i luften.
TV2 Øst og NEWS var også tilstede og der
var vist så vidt vi kunne se lavet et lille studie hvor TV2 Øst sende direkte fra.
Da Regentparret med følge skulle bydes
velkommen og herefter overvære noget optræden kunne Tambourkorpset forlade havnen og køre videre til næste stop.
Vi skulle spille ved kirken inden Regentparret skulle komme og efter 15-20 min spil
marcherede vi tilbage til Orø Hallen hvor
der blev serveret sandwich, frugt, kage,
vand og kaffe.
Klokken 1235 kørte vi tilbage til Orø havn
for at sejle retur til Holbæk klokken 1300.
Tilbage i Holbæk gik det så hjemad med Livgardens Kaserne i Gothersgade.
Og her slutter historien da Livgardens Tambourkorps modtog Regentparret på Orø, første stop på sommertogtet 2013 ¢

I år blev det lidt presset med at få numrene
på bordet, da quizzen lå lige mellem vores
tur til Frankrig og turen til Sønderborg. Derfor måtte vi sidde i bussen på vej hjem fra
Frankrig og opfinde numrene. Opgaven blev
klaret (som den altid gør i Tambourkorpset)
og af numre vi spillede og har spillet kan
nævnes:
Metallica-Seek an destroy, Black SabbathParanoid, Green Day- Basket Case, Bob
Marley- Could you be loved, Lady GagaAlejandro og mange mange andre.
Reaktionerne var som sagt meget positive
og mon ikke man kan se Livgardens Tambourkorps på en af Europas største festpladser igen i løbet af de næste par år. ¢
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Ringriderfest

Tid til afslapning

Livgardens Tambourkorps brillierer igen
ved Sønderjyllands største ringriderfest
Vi starter turen på bedste gardermanér kl. 4
om morgenen. Herefter står den på bustur
igennem landet til vi endelig står i Sønderborg på Als.
Vi skal indkvarteres på Sønderborg Kaserne,
men inden er der en opgave, da en af vores egne sergenter fra Vagtkompagniet lige
er blevet vuttet*. Det kræver naturligvis en
Congratulations, som vores ungkonstabler
skyndte sig at melde sig frivilligt til.

Af Tambour J.K Lejbølle

præsenteret sammen med Garderhusarene.
En kamp på hornspil udviklede sig, hvilket
nok faldt ud til Livgardens fordel ifølge publikum og fans. Men vi ønsker dem bedre
held næste gang. Også Sydbanken fik en
smagsprøve på de tambourske kvaliteter.

Fransk tattoo på Als

Men nogle gange skal vi også selv slappe af,
og til dette er Sønderborg lige stedet. Især
Tyrolerteltet måtte lægge lokaler til og det
varede da heller ikke længe inden der blev
danset moderne på både borde og stole.
Hele Sønderborg må havde været tilstede
den aften.
Et af de gode oplevelser i Sønderborg er
også samværet blandt de andre bands, hvilket også kom til udtryk ved Copenhagen
Showbands lille komsammen den sidste
aften. Det blev til fest for nogle af vores kollegaer, som helt sikkert har gjort sig bemærket til næste gang vi mødes.

Ringriderfesten

Vi starter herefter, traditionen tro, med at
åbne festivalen ved
at gå fra Sønderborg
slot igennem byen til
Ringriderpladsen med de andre bands og
alle riderne.

Vores tattoo bliver det samme, som det vi
opførte i Frankrig. Selvom det nok var de
færreste der fangede de franske tekster og
tema gik det rent ind hos det kongetro sønderjyske publikum, som må regnes blandt
vores største fans!

35 minutter og hundredvis af hestepærer
senere når vi Ringriderpladsen hvor vi (også
traditionen tro) nupper en øl med de andre
bands.

Ekstranummer

Vejret holder hele dagen, ja faktisk hele
weekenden og misundelsen over vores
bjørneskindshuer og ulduniformer var til at
spore hos de andre letpåklædte bands, som
aldrig får fornøjelsen af at vride en mindre
sø af en t-shirt. Hvad de ikke går glip af . . .

Hornspilsbattle med husarerne
Ellers går weekenden med spil, march og
tattoo samt en herrefrokost, hvor vi var re-
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Farvel og tak

Men alt godt har jo som bekendt en ende og
efter en finale på pladsen, skulle vi vende
bussen hjemad mod København. En særlig
slutning blev det for vores Oks Mikkel Kejser, for hvem det var den sidste tur med
Tambourkorpset. Sørgmodigt er det, men vi
ønsker ham alle god vind fremover og jeg
er sikker på at De Gamle Tambourer vil tage
vel imod ham, så hans fløjteevner ikke går
helt til spilde.

Men underholdningen stopper ikke der.
Vores symbiot-orkester Pingos Festorkester
havde forberedt sig og det bliver til en festlig koncert på Restaurant Oxen, hvor øllet
flød og der var applaus og sang fra et publikum, der ikke kunne få nok. Et virkeligt festligt indslag, som viser at Livgardens Tambourkorps kan avle musikere i topklasse.

Se flere billeder på:
www.ringriderfest.com
- hvor billederne i artiklen er lånt.

Med forventning om god sommer og ferie til
alle, afsluttede vi dette års ringriderfest på
god manér. ¢
* Udnævnelse til Oversergent

Var der også
og vi var awesome :o)
Mangler du go’ musik til dine gæster ?
Så ring til os fra Pingos Festorkester

Pingoerne for fuld udblæsning i Sønderborg

(Foto: Erik Ley)
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Tambourkorpset i Frankrig
I bedste Garderstil

Vi starter ud i bedste garderstil med en bustur på 22 timer. Den havde alle set frem til,
kunne man mærke, men folk er dog ved godt
mod i forventning om en god tur til Frankrig.

Samour, Frankrig

Vi ankommer til Saumur omkring kl. 21 og
får hurtigt pakket ud. Inden vi får fri ild, får
vi dog hilst på forsvarsattachéens sekretær,
som skal hjælpe os rundt. En velkommen
hjælp, når man tænker på at ingen af vores
guider, udstukket af festivalen, kunne engelsk.
Den første aften går, for de flestes vedkommende, med at lære de lokale værtshuse at
kende og det blev en kort fornøjelse, da der
kun var 1. Det var dog velbesøgt og vi morede os med de lokale, selvom få forstod os.

Hotte jobs

Men ikke alt skal være sjovt og vi befandt
os snart i en dejlig varm uniform, klar til at
indtage Saumur med vores tattoo og koncertprogram, som inkluderede både franske
marcher og folkesange, samt vores vokale
version af Madelon, en sang fra 1 verdenskrig, stadig kendt og populær blandt publikum. Vores irske numre Riverdance og Toss
the Feathers vakte ligeledes applaus og
trommerne havde øvet en ny etude, så fløjterne kunne holde lidt pause.

Af Tambour J.K. Lejbølle

tager til at lave et band ved siden af Tambourkorpset og det var en sikker succes.
Hjulpet på vej af et trofast publikum scorede Pingo’s Festorkester sig nogle øl på en
af de større caféer og det franske klientel
kunne danse til numre som “Den røde gummibåd” og DJ Øtzi’s “Hey Baby”. En stærk
præstation.

Flydende kultur

Turens kulturelle oplevelse skal dog også
med. Om lørdagen havde vi taget os tid til
at besøge en gammel vinkælder med tilhørende bryggeri. Pludselig ved man bare lidt
mere om “vending” af vin, gæringsproces og
etiketter. Ligeledes en god oplevelse krydret med fødselsdagssang for både Gausby
og guide.

Finale

En god oplevelse, som kun blev bedre da vi
fik lov til at høre operasangen 2 gange! Det
fik virkelig publikum op af sædet og vi kunne gå ud til klapsalver og Radetszky March.
Turen hjem gik med øl og sang men de fleste fik dog hurtigt lagt sig. Det havde de
trods alt fortjent! ¢

Det er en fornøjelse at gå igennem Gråsten
med vagten når der er så mange mennesker.
Interessen for Livgarden er meget stor på
disse kanter og der har alle dage været stort
fremmøde af lokale og turister som ville se
vagtskiftet.
Der er dog naturligt nok allerflest til fredagsparaden da denne byder på både tambourer og musikkorps. Også verdenspressen
var mødt op for at skyde billeder af kongefamilien, som var samlet for at tage billeder
i weekenden. Den lokale sprøjte havde vist
særlig interesse for tambourerne og deres
musik og vi blev i denne anledning interviewet omkring vores tjeneste.

Pingos Festorkester debuterer i Frankrigs
natteliv
(Foto: fra FaceBook)

Ellers går tiden med march og musik og kun
en enkelt gang er vi blevet hevet op for at
slå til gevær. Prins Henrik så sig chancen for
en solotur og denne skulle gå til Gotland
med Kongeskibet.
Fritid går med forberedelse og øvning men
der blev dog tid til at gå på opdagelse i
Sønderborg som i denne periode byder på
mange oplevelser. Det dansk/tyske messingensemble koncert på Sønderborg Slot hører blandt de største. Især solotrompetisten
Adam Rapa gjorde indtryk med sin vanvittige ambrosyre, selv på vores egen garvede
trompetist.

En kedelig oplevelse

Fl. J.K. Lejbølle, Tr. M.S. Olsen foran Gråsten
(Foto: Søren Gûlck)
vagtskifte.

”3 prinsesser” i haven ved ”Prinsessehuset”
på Gråsten Slot.
(Foto: Søren Gülck)
Se www.ses.dk/graastenslot
Efter paraden gik turen til kroen som bød på
lokale delikatesser a la solæg, smørrebrød,
kager og fuglsang øl. Kroen kunne i år åbne
for en helt ny garderstue som er blevet
indrettet specielt til garderne med billeder
og bjørnehue samt en mindeplade for de
faldne gardere, sponsoreret af den lokale
garderforening (Sønderjysk garderforening v/
formand Christian Lund, Rødding - Red.).

Pingo’s Festorkester
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Af Tambour M.S Olsen

Detachementet på Gråsten har budt på
mange forskellige oplevelser.

Inden vi skulle hjem var der dog lige tid til
en finale. Vi var velforberedt da vi havde
været inde og øve os i at stå stille nogle
dage før og vi så frem til at høre de andre
spille finalenumrene.

Ellers gik dagene med koncerter, tattoos og
masser af march igennem byen sammen
med de andre orkestre. De gjorde det også
godt og man må sige, at der var variation
i programmet. Arabisk musik fra Qatar til
Shamanmystik og dans fra Sibirien, var bare
nogle af indslagene, der var med til at gøre
Saumur til en oplevelse.
Vi havde dog en trumf. Da mørket havde
lagt sig kunne vi for første gang præsentere
Pingo’s Festorkester. Et initiativ var blevet

Gråsten Detachement.

Stuen er rigtig flot og er man i området bør
man kigge forbi og bestille en evt frokostplatte.

Vi havde dog også en dårlig oplevelse da
en af garderne fra andet vagthold desværre
døde kort tid efter aftrædelse grundet infektion i hjernen. Der blev flaget på halvt
og ikke spillet musik dagen efter som det
er traditionen ved disse sager. To dage efter
samledes hele sergentskolen til appel. Der
blev spillet reveille, hejst flag og holdt tale
for Garder Schwartz. - En kedelig oplevelse.
¢
Læs mindeord af chef livgarden Oberst,
Klavs Lawes, Major Søren Østergaard og
Kaptajn Jesper G. Rohdes mindeord på
Livgardens hjemmeside.
Garder Jon-Sigurd Schwarts blev indkaldt d. 1. april 2013 og var således kun
i Livgarden i 4 måneder. ( red. )
Ære være Jon-Sigurd’s minde.
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Ærgelser, hæder og ære
Af fløjtenist Katrine Kielland-Brandt

Musikhus nedstemt

Forårets store gyser for Livgardens Musikkorps skulle blive Københavns Kommunes
høring og politikernes nedstemning af lokalplanforslaget om at bygge et musikhus
på Kasernen. Orkestret har stået uden øvelokale siden 2010. Et øvelokale helt nær kasernen er en forudsætning for vores arbejde, og en delvis nedgravet bygning i hjørnet
mod Gothersgade kunne have rådet bod på
de manglende øveforhold. Private fonde og
Forsvaret ville finansiere projektet. Debatten om musikhuset blev desværre forplumret af forkerte udsagn i pressen, såsom at
huset skulle bygges inde i Kgs. Have, hvilket
naturligvis aldrig var meningen. Musikkorpset er fortsat uden øvelokale, og der er pt.
ingen aktuelle, alternative planer.

Nr. 1 - August 2013 TAMBOURBLADET

Det grevelige Dannemandske Stift, Henrik
baron Weddel-Weddelsborg, en overraskelse parat i anledning af klostrets jubilæum:
en donation fra Stiftet på kr. 30.000 til Den
Kongelige Livgardes Musikkorps’ Koncertfond. Musikkorpset havde også en jubilæums-overraskelse: en uropførelse af David
M.A.P. Palmquist: ”Aastrup Kloster Suite”,
inspireret af klosteret og dets beboere gennem tiden. Musikken blev dirigeret af norske
Bjørn Sagstad, kunstnerisk leder af Prinsens
Musikkorps i Skive. Orkestret blev som altid
blevet utrolig venligt modtaget på Aastrup.

med HKH Kronprinsesse Mary og HKH Prinsesse Benedikte, Emmelie de Forest sang
sin grand prix-sang, og heste, gymnaster,
cyklister og fanebærere skabte bevægelse
i helheden. Orkesterchef Eric Enstrøm talte
med Prinsesse Benedikte og præsidenten
for CHIO Aachen efter åbningsceremonien,
og der var stor ros for indsatsen.
HKH Kronprinsesse Mary og HKH Prinsesse
Benedikte blev dagen før åbningen officielt
modtaget foran rådhuset i Aachen, hvor Musikkorpset spillede for de tusinder af fremmødte med danske flag i hænderne. Det

MUK på stadion.

(Foto: Eric Enstrøm.)

var ren folkefest med tysk speaker. Der var
kæmpe fokus på Danmark som nation under
overskriften EXPIERIENCE DENMARK. Ca.
350.000 publikummer fandt vej til Aachen
sammen med hundredvis af journalister og
fotografer. Kæmpe publikum, kæmpe oplevelse at repræsentere Danmark. ¢

Ny CD

Trobaduren Povl Dissing og Livgardens Musikkorps falder rigtig godt i hak og har opbygget et skønt, dansk repertoire. En ny CD
blev udgivet i maj med titlen ”Den danske
Sommer”. Her kan man høre både H.C. Lumbye, Benny Andersen og Jakob Gade, bl.a.
den berømte ”Tangojalousi” i ny, charmerende forklædning. CD’en kan fås i handlen
eller bestilles på Musikkorpsets hjemmeside, www.dklm.dk.

Klosterkoncert

Aastrup Kloster fejrer 400 års jubilæum og
gav flot donation til Musikkorpset
Ved sommerkoncerten på Aastrup Kloster
ved Tølløse havde bestyrelsesformand for
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MUK foran det smukke, gotiske rådhus i
(Foto: Eric Enstrøm.)
Aachen.

Aachen

Musikkorpset set i TV af 11 millioner ved
CHIO Aachen 2013
World Equestrian Festival i Aachen havde
i år Danmark som partnerland og blev åbnet af HKH prinsesse Benedikte. Hun havde
personligt ønsket, at Livgardens Musikkorps
kom til Tyskland og var med ved åbningen
af verdens største hesteshow. Det var en
enorm flot oplevelse at marchere ind på
stadion under jubel fra de mange mennesker. Gardehusarerne ledsagede kareten
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Blå fest i Horsens.
Af Seniortambour Preben Bosse

Repræsentanter fra Tambourforeningen
Den kgl. Livgarde deltog d. 13. juli for 2.
gang i marchen gennem Horsens i forbindelse med afviklingen af Blå Fest på Hotel
Scandic Bygholm Parkhotel i Horsens.
Første gang var den 17. november 2012,
hvor Garderforeningen for Horsens & Omegn havde forespurgt om vi ”gamle” kunne
deltage med 2 Tambourer sammen med Livgardens tjenestegørende Tambourer.
De to Seniortambourer fra Tambourforeningen var brødrene Flemming og Preben
Bosse, der på marchen gennem Horsens
bymidte, skulle spille vekslende med de to
tjenestegørende Tambourer i blå vagt og
Seniorertambourerne i civil, således at der
under marchen ikke kun skulle spilles trommemarcher. Marchen for Seniortambourer-
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De nye
Gardere
på march
igennem
Horsens.

(Foto: leveret af
Preben Bosse)

NY CD med Poul Dissing
nes vedkommende sluttede foran Horsens
Rådhus, hvor de efterfølgende blev budt
indenfor på en forfriskning.
Marchen blev formeret således, at Livgardens tjenestegørende tambourer dannede
front, efterfulgt af Garderforeningens fane,
og en gruppe af gamle gardere, hvorefter de
to Seniortambourer gik foran de nye Gardere med kaptajn Jesper G. Rohdes i spidsen.
¢

Koncert og Vagtparade med MUK i Gråsten
Fredag den 26. juli og 2. august var
musikkorpset i Gråsten til vagtparade
Ved paraden den 2. august leverede Musikkorpset en flot gestus, da paraden gik forbi
”Den Gamle Kro” hvor Sønderjydsk Garderforening havde indvielse af deres Garderstue på kroen.

Kroens personale var som sædvanlig på fortovet for at hilse på Garden ( Kl. 11.45 - pause i servering - antrædning på fortovet med
kromutter Doris
Pørksen i spidsen
- sådan . . . )
og de fik
”congratulations”
med stav og sabel.

Indvielse af Garderstue

Foto: Erik Ley

Efter paraden indviedes Garderstuen med
en mindetavle over faldne Gardere - et stort
maleri i rød gala, vagttaske og bjørn, en kopi
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Af formand Lone Marcussen

Af Seniortambour Erik Ley

af kultegningen ”2 Tambourer” fra en lokal
Tambour. Kroen (www.1747.dk) modtager
selvfølgelig ”Garderkortet” (www.garderkortet.dk) - En Garderplatte og ”solæg” er
selvfølgelig på menuen.

Flot koncert i Ahlmansparken.

Torsdag den 01.08.13 var cafeterie i Ahlmansparken fyldt da orkesterchef Eric
Enstrøm holdt et miniforedag om MUK,s
historie og virke med Stabstambour Søren
Rønløv som model med stav, sabel, bjørn
- ja det hele - med små anekdoter fra det
daglige musikliv.
Koncerten i salen med dirigent Casper
Schreiber og solist operasanger (sopran)
Louise Fribo der sammen gav puplikum en
god smagsprøve på hvad MUK også kan - Kai
Nielsen, Berlioz, Lumbye, Offenbach, Bernstein, Lloyd Webber, plus en lokal march
komponeret i anledning af Bitten Clausen’s
100 års fødselsdag (Danfoss). ¢

Den nye CD med Musikkorpset og Poul
Dissing er udkommet. Der blev holdt to
releasekoncerter i anledning af CD’ens udgivelse. Den første var for pressen og særligt indbudte gæster på Rosenborg, og den
anden var en offentlig koncert den 27. maj
i Galaksen. Vennerne fik tilbudt billetter til
reduceret pris, og det var der mange, der
benyttede sig af. Ved Musikkorpsets arrangementer er der mulighed for at købe den
nye CD for 120,00 kr. Den kan ligeledes
købes via Musikkorpsets hjemmeside www.
dklm.dk.

Ny hjemmeside

I løbet af sommeren skulle der også gerne
ske noget med vores hjemmeside. Vi har
været hårdt ramt af vira og har nu bestilt et
professionelt firma til at lave en ny hjemmeside. Samme firma laver også ny hjemmeside til Musikkorpset, så vi kommer til
at fremstå mere som et hele. Det vil der
komme mere om når hjemmesiden bliver
færdig.

Øvelokalet

Jeg vil gerne takke alle der støttede Musikkorpsets forsøg på at få et ordentligt øvelokale. Desværre gik der politik i høringen,
så forslaget blev nedstemt. Mon de politikere der forkastede forslaget om den nye
bygning på kaserneområdet, ville arbejde
under de vilkår man byder Livgardens Musikkorps?

Rundt i Danmark

Heldigvis kommer Livgardens Musikkorps
rundt i landet, hvor de giver nogle formidable koncerter. Jeg var selv til koncerten
på Roskilde Kloster med Louise Fribo som
solist. En rigtig god aften. Det kan kun anbefales at møde op til disse koncerter hvis
man har mulighed.

Kommende koncerter:

Lørdag/Søndag 7/8. september
Kammermusikkoncert
på Rosenborg Slot
Torsdag 3. oktober
Koncert i Slagelse
Fredag 11. oktober
Kulturnat i København Musikkorpset
spiller på Christiansborg Slot i
Riddersalen ¢
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Beretning fra Grønland
Af Tambour Mikkel Ingleby

I anledningen af Northern Chiefs of Defence
Meeting 2013, blev to Tambourer sendt afsted for at spille til festmiddagen og ellers
hjælpe til med de praktiske opgaver.
Til dette møde var bl.a. forsvarscherferne
fra: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Rusland, USA, Canada samt hans kongelige højhed, Prins Joachim.

Vi ankom til Grønland og landede i Ilulisat
(også kendt som Jakobshavn) på en meget
kort landingsbane.
Vi blev derefter kørt i bus til Hotel Arctic ,
hvor der var lækker aftensmad og derefter
klargøring til den efterfølgende dag.
Klokken nærmede sig midnat og vi nød en
fyraftens-øl i høj solskin, grundet midnatssolen. En dejlig lokal øl fra Godthaabs bryghus.

Vi fløj derop kl. 10.00 mandag morgen med
en Hercules flyver.

Tirsdag morgen startede tidligt med morgenmad og derefter møde om dagens program.

Vi fik at vide at det ville blive en meget kold
fornøjelse, så vi havde pakket alt vintertøjet; men det blev der ikke brug for. Det var
en af de bedste flyveture jeg har haft.

Dagens program: VIP’erne ankommer. Dernæst sejltur for VIP’erne og festmiddag om
aftenen.

Der var masser af benplads og et bord i
midten, der hele tiden blev fyldt op med øl,
vand, chips og chokolade. Vi kunne gå op
i cockpittet og se til piloterne. Det eneste
minus var at der var en utrolig larm fra motorene.
Flyveturen tog 7 1/2 time, plus en times
stop på Island.

Tambour fl. Mikkel Engleby
og Tambour tr. Simon Collatz
afprøver akustikken mellem
isflagerne

Da VIP’erne ankom skulle vi hjælpe med til
at de fik værelseskort og fandt deres værelse, samt hjælpe medderes kufferter.
Vi fik sendt VIP’erne afsted på sejltur og
havde en lille pause inden aftenens store
middag. Pausen brugte vi på en gåtur ned
til det sted hvor isbjergene flyder ud i havet
fra gletsjeren - et fantastisk syn!

Vi kom tilbage til hotellet og gjorde os klar
til festmiddagen, hvor vi skulle spille en lille
koncert. Vi var begge meget spændte på at
skulle spille for et publikum af denne klasse. Det gik godt og VIP’erne var meget glade
for vores optræden og bagefter fik vi et lille
glas og håndtryk af VIP’erne.
Efter middagen var der fri bar og hans kongelige højhed Prins Joachim havde medbragt Gin og Vodka fra eget destilleri og det
kunne nydes med Grønlandsk indlandsis
i. Det var også her vi fik chancen for at få
en lille snak med forsvarscheferne og hans
kongelige højhed Prins Joachim.
Onsdag startede også tidligt. Det var store
mødedag, så vi skulle have gjort alle mødelokalerne klar. D.v.s. vi skulle have lavet
navneskilte, flag og sørge for vand.

De glade
”udsendte” i den
grønlandske
sne og sol
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Alle møder gik godt, dog ved vi ikke hvad
der er blevet vedtaget. For det var kun de
“store drenge” der måtte deltage.
Efter møderne fik vi pakket det hele sammen igen og gjort klar til hjemturen om af-

ten/natten.
Da vi havde pakket sammen var der nogen tid inden afgang og vi fik arrangeret en
sejltur med ZAR-båden fra krigsskibet, som
VIP’erne havde sejlet med.
På turen kom vi ud mellem isbjergene, en
helt fantastisk oplevelse!
Tilbage til hotellet og pakke kufferten og
afsted til lufthavnen, for her ventede Herculessen på at flyve os hjem igen.
Vi havde medbragt sovepose og liggeunderlag, så vi lå på gulvet og sov på vejen hjem.
Alt i alt, en forrygende tur med masser af
nye indtryk.
Flyve med hercules, rende rundt blandt
prinser og generaler, midnatssol, fantastisk
natur og et super hotel med utrolig lækker
mad.
Vi var også heldige med vejret, høj sol og
15-20C. alle dagene. ¢
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TAMBOURKORPS
INSTRUMENTER
• March-instrumenter
• Stortrommer
• Lyra
• Klokkespil
• Fløjter

Tilbehør og reservedele •
Bandolerer •

Tambourstave •
Stikker •
Køller •

LEVERING FRA DAG TIL DAG
Frederiksberg Bredgade 1 • 2000 Frederiksberg
Telefon 38 10 57 10 • Email: slagtojctr@slagtojctr.dk
www.slagtojctr.dk • Facebook: www.facebook.com/SlagtojCentret

