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Første skriv i en lang række
Kære Tambourvenner
Dette nummer af Tambourbladet bliver det
første i en, forhåbentlig, lang række tambourblade hvor jeg kan få lov at skrive en
lille hilsen.
Til generalforsamlingen tidligere på året
overtog jeg hvervet som formand fra Erik
Ley der efter 16 års loyalt arbejde ønskede
at videregive stafetten.
Jeg vil gerne på hele foreningens vegne, og
egne, takke Erik for den store indsats han
igennem årende har ydet for foreningen.
Jeg er meget bevidst om hvilket ansvar jeg
nu overtager og ikke mindst hvilken betydning foreningen har for medlemmerne.
Det ansvar skal jeg forsøge at påtage mig
efter bedste evne og i tråd hermed er det
spændende at skulle lede foreningen ind i
en ny æra.
I denne udgave af Tambourbladet vil du
kunne finde en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling hvorpå vi skal
stemme om forslag til nye vedtægter for

foreningen.
Vedtægtsforslaget kan findes på hjemmesiden www.tambourforeningen.dk.
Jeg er overbevist om at vi alle med disse
ændringer kan skabe en forening der i højere grad bygger på socialt samvær og aktiviteter og på samme tid giver os mulighed
for, på tværs af aldre og årgange, fastholde
og udvikle det gode kammeratskab vi alle
kender fra tiden i LG/TBK.
For at skabe en endnu stærkere forening vil
vi derfor også forsøge at tiltrække endnu
flere medlemmer, både tidligere tambourer,
gardere, interesserede, ja kort sagt alle der
vil være med til at bakke op om Livgardens
Tambourkorps og i øvrigt kunne tænke sig at
være en del af vores fællesskab.

De bedste hilsner

Mikkel Kejser

TAK fra Ley
Efter 16 år på pinden vil jeg meget gerne sige tak til jer alle for den opbakning jeg gennem
årene har følt og modtaget. Det skal ingen hemmelighed være, at vores forening ligger mig
dybt på sinde og jeg er derfor taknemmelig over at jeg kan viderebringe stafetten til unge
kræfter og at foreningen der igennem forhåbentlig vil udvikle sig og skabe glæde i mange
år fremover.
Tiden er til at foreningen og formålet reformeres og jeg vil glæde mig til at nyde processen
og ikke mindst at tage aktivt del i arrangementer og andre opgaver der måtte have behov
for støtte.

Mange tak fra mig

Erik Ley
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- Mail os din mailadresse på
tambourerne@hotmail.com

Pingo
is back

For år tilbage startede en gruppe tjenestegørende tambourer et lille hygge-orkester,
Pingos Festorkester.
Som udgangspunkt var ideen at bruge andre
musiske færdigheder end fløjte og tromme
i samspil og ikke mindst for styrke det i forvejen gode sociale sammenhold.
Pingos Festorkester er en dynamisk samling
med en bred sammensætning og skel og
rang udviskes når medlemmerne helt privat
og frit fra Livgarden, og Tambourkorpset i
øvrigt, mødes for at spille eller øve.
Senest spillede orkesteret i forbindelse
med Sønderborg Ringridningsfest, på havnen i Sønderborg.

•

NYE MEDLEMMER
Kender du en gammel tambour, som ikke er
medlem af

Tambourforeningen
Den Kongelige Livgarde
så send os en mail med hans data og vi vil
kontakte ham eller hende. Jo flere vi er, jo
sjovere bliver det, at genopfriske minderne
og hygge os i nutiden.
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HJÆLP EN GAMMEL TAMBOUR
IND I FORENINGEN

De er bare så awesome :o)
Mangler du go’ musik til dine gæster ?
Så ring til os fra Pingos Festorkester

31 18 45 03
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Nyt om Korpset

Fotos: Tambourkorpset

Samplet by Redaktøren

I fortids dage kunne Tambourer blive klippet uden beregning
ved at være prøveklude for kommende frisørkunstnere . . .
- ja enkelte Tambourer oplevede endda at blive beordret
til en u/b-klipning.

I dag kan man undres over om Korpset kan se at gå lige . . .

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

HUSK
at skrive i
Gæstebogen,
når du besøger
Tambourkorpset
på Livgardens Kaserne.
5
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Den Kongelige Livgardes

TAMBOURKORPS
Nye Tambourer SIDEN SIDST:
Nye er på vej . . . Disse kvaster
blev spottet på Blå March d. 9.7.
i Fredericia.

SOLFoto:s Tambourkorpset

ÆG

Foto: Militærfoto.dk / Christian Radil

Traditionen tro er det endnu engang indviet nye tambourer på behørig vis.
Erik Ley troppede atter op på kasernen og bød på solæg med ”vagtparade” til hele tambourkorpset.

•

Arrangementet er altid et kærkomment højdepunkt, både for nye og gamle tambourer i
korpset, hvilket også fremgår af billederne
.
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Tambourkorpset i Frankrig
Af Alex Bylander

Tilbage i efteråret 2015 fik Livgarden besøg af den franske officerselev Pierre, han skulle prøve
at se og lære hvordan det danske
militærsystem fungerede.
Pierre fik lov til at bo på en stue på
Livgardens Kaserne på Gothersgade, og fik derfor rig mulighed
for at opleve bl.a. Tambourkorpset
på nærmeste hold.

”Champagne•Delikatesse•Buﬀet”

Han var bl.a. med ude og se Tambourkorpset lave opvisning i Hillerød, og han blev også inviteret
med til diverse fester, både privat
og i Konstabelmessen.

Det gode venskab der blev bygget op, mundede så ud i at Tambourkorpset blev inviteret
ned til Pierres Kadetbal i Paris.
Efter længere forhandling og en masse øvetimer, var 16 mand fra Tambourkorpset, Chefen
for Vagtkompagniet og Livgardens Historiker Eric Bourgois klar til at tage af sted. Bussen
kørte kl 06:00 fredag morgen, og efter færgetur, kø og diverse rastepladsbesøg (nogle med
større toiletbesøg end andre), var vi allerede fremme på Republikanergardens Kaserne i
Paris kl 01:30 vel mødt af Pierre.
Lørdag kl 09:00 stod den så på morgenmad bestående af lækre franske baguettes med
diverse marmelader og nutella.
Derefter kørte vi ind til hotellet hvor ballet skulle foregå, og vi fik nu mulighed for at gå lidt
rundt i byen, hvor Pierre viste rundt, der var bl.a. mulighed for at komme op i pariserhjulet,
med en flot udsigt ud over hele byen.
Vi endte byturen af med at tage ned på L’Alsacien og spise frokost, det bød på tap-selv-øl og lækre tærter fra det Nordfranske
Køkken. Derefter tog vi tilbage til hotellet for at pudse og klargøre os til aftenens koncert, og nogle fik sig også en ”lille lur”.
Kl. 18:00 var vi klædt om til Blå, og vi musicerede ved indgangen i en times tid, mens gæsterne ankom.
Derefter var der en stor buﬀet med en masse små delikatesser,
og dertilhørende champagne. Omkring kl. 21:00 gik vi på scenen igen, hvor vi fremførte vores franske Potpourri, Riverdance
og den franske militærsang Quand Madelon til stor begejstring
for de franske Kadetter. Herefter var aftenen fri, og der var hele
tre forskellige sale med blandet musik.
”lille lur”

•

Søndag Kl 10:00 gik turen så hjemad for en flok trætte men
glade Tambourer.
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Den Kongelige Livgardes TAMBOURKORPS

Sønderborg Ringridning 2016
Picket up from FB

Igen i år deltog Livgardens Tambourkorps ved festlighederne i Sønderborg, da den traditionsrige Ringridderfest løb af stabelen.
Turen bød på parade og koncerter i Flensborg, ditto i Sønderborg og ikke mindst med den
traditionsrige flotte medvirken i tattooprogrammet.
En hård arbejdsweekend blev for Tambourkorpset afsluttet med et lys-tattoo søndag aften.
Det forlyder at Tambourerne trak sablerne og indrog disse som musikinstrumenter - om det
lykkedes får vi jo nok at se/høre ved lejlighed.

•

Vi bringer her et snapshot fra trænningen i sabelmusik, som det jo kan ses er fløjterne der
for æren af at trække . . .
.
Trænning i Sabelmusik
forud for turen til
Sønderborg

Medaljeoverrækkelse

Følg Tamboukorpset på Facebook og Nettet:
FB: Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
WWW: http://forsvaret.dk/LG/Vagtkompagniet/Enheder/Tambourkorpset/Pages/default.aspx

8

Nr. 1 - Juli 2016 • TAMBOURBLADET

KONCERT MED DEN KONGELIGE
LIVGARDES TAMBOURKORPS
Livgardens Tambourkorps følger op på deres
succesfulde koncert sidste år, med en ny spændende
koncert i Stærekassen, fredag d. 2 september. kl.19.00
Af: Xx

Det at kunne kombinere alverdens musik
med tromme og fløjte er der ingen der kan
gøre som Livgardens Tambourkorps og i år
er ingen undtagelse.
Der vil være klassiske værker som, Hungarian Dance no.5, Il Barbiere di Seviglia, men
også numre fra de gamle danske film, som
vi alle holder så meget af. Måske sniger der
sig også lidt Lennon/McCartney ind i løbet
af koncerten.

Af gæsteoptrædener i år er vi stolte af at
kunne præsentere Thorsen (vinder af Danmark har Talent) og Linda Andrews (Vinder
af X-Factor) og hendes fantastiske kor, Absolute Gospel Singers.
Vi håber at i har lyst til en hæsblæsende og
anderledes aften i vores selskab. Det bliver
helt sikkert - igen - en koncert I aldrig har
oplevet før.

•

Billetter kan købes via dette link:
https://www.place2book.com/da/choose_seating_sales_workflow?seccode=1f79411ef0

BackStage-Hjælpere søges SE SIDE 14
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Tambourer
– on tour...!
FEB-81 V. Kenneth Olsen
Formand for
Garderforeningen i
Pacific NorthWest skriver
- (redigeret af Mikkel Kejser)

Det er vist almindelig kendt, at danskere
rundt omkring I verdenen har tradition for
at samles til mere eller mindre uformelle
arrangementer i årets løb, bl.a. Fastelavn,
Grundlovs-, Tivoli-, og julefester, sommerudflugter, fodboldturneringer, bazarer og
Kro-aftener.
Et af de mest imødesete arrangementer
er dog nok markering af Hendes Majestæt
Dronningens fødselsdag hvert år, hvor medlemmer og venner af de danske foreninger
finder sammen, og hvor der er bred opbakning af frivillige og sponsorer til at arrangere en frokost, reception eller i nogle tilfælde
festlige galla-aftener med deltagelse af
medlemmer og venner af de danske kolonier.

gementer, hvor GFs egne medlemmer gik
fane-march til en CD med Livgardens Musikkorps, besluttede bestyrelsen i 2005 invitere to aktive Tambourer på en tur til vores
hjørne af Nordamerika til årets fest i Seattle
med rejse, kost og logi dækket igennem GF.
Tambourerne var stillet i udsigt, at de ikke
kun skulle levere den traditionelle musik
til fanemarchen, men også nationalmelodierne - som selvfølgelig også inkluderer den
canadiske ”O’ Canada” og den amerikanske
”The Star Spangled Baner” - for trompet
og tromme, og desuden underholde med
et potpouri af Tamburkorpsets meget vari-

Garderforeningerne i udlandet er naturligvis repræsenteret i de byer, hvor medlemmerne har mulighed for at deltage og samtidig stille op med faner og kan fortælle om
Majestætens virke.
Garderforeningen i Pacific North-West har
siden 1968 haft en loyal gruppe af medlemmer bosiddende på Vancouver Island, omkring Vancouver i British Columbia, Canada
og Seattle, Washington i USA – foruden
et par ’udflyttere’ til
Arizona, Californien,
Norge og Danmark.
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Efter flere år med
fø d s e l s d a g s a r r a n -

erende musik. Vi lovede til gengæld at give
de to udvalgte tamburer en speciel oplevelse ved at møde gamle Gardere og danskere i
udlandet, fornemme livsstilen i denne del af
verdenen og forhåbentlig gøre det muligt at
tilbyde andre Tambourer samme mulighed.
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Siden 2005 har GF været utrolig stolt over
at 14 udvalgte Tambourer – særdeles dygtige ”spillemænd” – har fået lov til at rejse
over til os for at festligholde Majestætens
fødselsdag og underholde i hundredevis
af medlemmer og venner af de danske foreninger. Et år fik de endda mulighed for også
at besøge Californien og spille ved et arrangement i Californiens GF, og i 2012 vakte
de enorm beundring for deres musik ved
DGUs repræsentantskabsmøde i Chicago og
en gallafest, hvor Rebildselskabet samtidig
fejrede 100 år med deltagelse af flere hundrede gæster fra hele Nordamerika.
Alle de udvalgte Tambourer har igennem
årene repræsenteret Livgarden og Danmark
som ægte ambassadører på det højeste ni-

veau og samtidig vist noget af det bedste
blandt unge danskere. De har glædet vores
gamle Gardere, såvel som mange danskere,
amerikanere og canadiere i alle aldre, når
de i ”blå uniform og bjørn” marcherede ind,
underholdt med dejlig musik og altid havde
tid til en snak bagefter, når der skulle tages
billeder.
Mange minderige oplevelser igennem årene har vi særdeleshed glædet alle frivillige
hjælpere og gavmilde sponsorer af flybilletter, kost og logi for Tambourerne. Det resulterede i, at GF i april i år fik besøg af OKS
Christian Albeck og OKS Jon Gausby, som
i lighed med deres forgængere flot kunne
underholde med det voksende repertoire af
musik, som Tambourkorpset behersker særdeles professionelt.
Pacific NW GF er utrolig taknemmelig for
den store opbakning og støtte fra Livgarden,
Tambourkorpset og DG i forbindelse med
disse besøg, og vi håber fortsat at kunne tilbyde udvalgte ”spillemænd” lignende oplevelse i Nordamerika fremover.

•
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Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Kommende koncerter:

Lørdag 30. JULI kl. 14:00
Koncert på Schackenborg Slot, Schackenborg 2, 6270 Møgeltønder
Lørdag 6. AUGUST kl. 19:30
Carit Etlar Galla, Fredericia Teater, Fredericia
Dirigent: Børge Wagner
Solister:
Katrine Kielland-Brandt, 1. fløjtenist i Den Kgl. Livgardes Musikkorps
Stig Fogh Andersen, Kgl. Kammersanger
Søndag 7. AUGUST kl. 14:00
Blomsterkoncert ved Nordfyns Rosenfestival, HCA Boxen, Kristianslundsvej 15, Bogense

Følg Musikkorpsets kalender på: www.livgardensmusikkorps.dk
og på FaceBook: Den Kongelige Livgardes Musikkorps
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Af: Peter Nielsen

Vinder af
konkurrencen
fra sidste Tambourblad

løsningen på Kagedåesmanden” som kan
læses i sidste nummer af vort blad.
Der har ikke været nogen der har gættet
navnen personen.
Løsningen var: Peter Aude.
(Tambour tr. OKT 77 - red.)
Peter er skuespiller og kan igen i år opleves
i Korsbæk på Bakken - blandt andet som
Oberst Hachel, Hans Christian m. flere.

•

Som medlem af venneforeningen får du ofte rabat på koncertbilletter, et blad tilsendt
med posten og nyhedsbrev på mail, hvis du ønsker det. Deltag i arrangementer
specielt for vennerne og oplev miljøet omkring Livgardens Musikkorps.
Vær på denne personlige måde med til at støtte op om et over 350 år
gammelt, dansk kulturfænomen med stærke traditioner.

Følg Vennerne på: www.livgardensmusikkorpsvenner.dk
og på FaceBook: Livgardens Musikkorps Venner
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NYT fra bestyrelsen
BackStage-Hjælpere søges

I forbindelse med Livgardens Tambourkorps koncert i Stærekassen den 2. September 2016,
søger foreningen på vegne af korpset frivillige til at bemande bar, garderobe m.v.
Har du lyst til at give en hjælpende hånd med, høre og se koncerten og deltage i efterfølgende festligheder skal du sende en mail til formanden på tbf.formand@gmail.com senest
den 12.august 2016.

•

OPDATERING
af medlemskartotek.
I forbindelse med eﬀektivisering og opdatering af foreningens
registrer bedes alle medlemmer sende følgende oplysninger til

tbf.formand@gmail.com

• •
Navn
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Adresse

•

E-mail adresse

•

Indkaldelsesår/årgang

•

Instrument
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Vi glæder os til at se dig og mange flere
til Gardermarch 2016 i Høvelte.
er åben på
www.gardermarch.dk/tilmeld

SeniorTambourer skriver:
HAR DU NOGET PÅ HJERTE, EFTERLYSER NOGEN ELLER NOGET, SÅ SEND EN MAIL TIL
BLADET på

mail@jeppe-reklame.dk

OG VI BRINGER DET I BLADET UNDER ”Seniortambourer skriver”.

•
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TAMBOURKORPS
INSTRUMENTER
• March-instrumenter
• Stortrommer
• Lyra
pil
• Klokkespil
• Fløjter

Tilbehør og reservedele •
Bandolerer •
Tambourstave
Tambo
•
Stikker •
Køller •

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

