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TAMBOURFORENINGS NYHEDSBREV

FRA BESTYRELSEN
Kære Venner
Trods situationen med covid-19 og overgang til elektronisk nyhedsbrev er her første nyhedsbrev fra
Tambourforeningens bestyrelse. Foreningen håber alle har det godt og kommer godt ud af Corona krisen.
I 2019 fik vores forening nye medlemmer i bestyrelsen samtidig blev der valgt en ny formand som er Jonas
Rasmussen. Udover i al almindelighed at bestyre foreningen og vedholde historien omkring den, har vi også
et nyt fokus på dagsordenen.
Bestyrelsen må sørge for at foreningen har så bredt et fokus som muligt lige fra den værnepligtige til ældste
overkonstabel samt alle jer tidligere spillemænd, som alle deler den fælles musikalske historie og det unikke
sammenhold man som tambour altid har haft.
Mangfoldighed skal være vores ”buzzword” i de kommende år hvor vi igennem jer og andre vil samle så
mange nye og gamle tambourer i foreningen som muligt, simpelthen fordi at vi i bestyrelsen ved at dette er
altafgørende for at vores forening vil bestå. Hvis vi i sandhed har i sinde at harmonere som forening, må vi
også spille på alle hullerne.
Det første skridt på vej imod en mere mangfoldighed blev hjulpet godt i gang af et initiativ fra Tambourkorpset.
Tambourtræffet 2019 blev en stor succes. Formålet var at samle nye som gamle tambourer til en festlig aften
med musik, mad, årgangssnak og ikke mindst noget at drikke. Men det var også en succes for vores forening.
Foreningens samarbejde og støtte til arrangement, banede også vej for 35 nye medlemmer. Det er vi i bestyrelsen meget tilfredse med.
Nye tiltag i foreningen i 2020.
Efter længere overvejelse og med bred opbakning fra foreningens medlemmer søsætter vi i år det elektroniske nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil med tiden danne rammen for den information, som foreningen i årevis
har formildet gennem tambourbladet. Vi håber at kunne lave et nyt mere koncentreret brev, med plads til nye
spændende tiltag og det bedste vi kender fra Tambourbladet, som nu er historie.
Samtidigt vil et nyt ambitiøst samarbejde mellem foreningen Facebook-gruppe (Ja sådan en har vi sandelig)
og Den Kongelige Livgardes Tambourkorps facebookside løbende supplere med korte opdateringer, billeder
og videoer fra hverdagen i Tambourkorpset.
Vi ønsker jer alle en god sommer
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Tambourforeningen

TAMBOURTRÆF 2019
Torsdag den 12 september 2019 blev startskudet til et nyt arrengement
der hedder Tambourtræf. Tambourtræf er Den Kongelige Livgardes
Tambourkorps måde at takke alle for den insats, som den enkelte har
bidraget med, som enten konstabler eller værnepligtige. Tambourtræf har
også til formål at vi kan samles og hygge, snakke og fortælle røverhistorier.
Tambourtræf blev gennemført med stor succes, med over 100 deltagere.
Træffet blev afholdt på Livgarden Kaserne i sergenthaven og messerne.
Tambourkorpset startede med musikalsk underholdning, efterfulgt af et
måltid stegt pattegris, cocktailbar samt konkurrencer.
Datoen for første Tambourtræf var ikke tilfældig. Datoen er det
første træf var den dato Hans Fulling overtog den musikalske ledelse
at Tambourkorpset i år 1956. Fremover vil det blive datoer der kan lade
sig gøre i forhold til Tambourkorpsets tjeneste.
Forberedelse til Tambourtræf.
Forberedelsene til Tambourtræf startede et år før, hvor der blev lagt
opslag op via Livgardens Facebook side. Derefter blev der udsendt mail
og FB opslag for at reklamere for træffet via mund til mund. Undervejs
i forløbet blev der søgt om donation til at gæsterne skulle betale så lidt
som muligt. Ugen op til var hele Tambourkorpset aktiveret med at handle
ind, skaffe materialer og bygge scene og cocktailbar m.m.
Lige inden gæsterne kom var alt klappet og klart og Tambourne kunne
forberede sig til optræden på scenen.
Selve aftenen.
Aftenen startede med lidt optræden, med ny trommeetüde og andre
musikkompisitioner. Herefter var det bare at gå ombord i stegt pattegris
buffet og tale med de gamle Tambourkammerater. Der blev holdt konkurrencer i at spille enkelslag hurtigst muligt og binde sabelkvaster. Der
blev også videooptaget et par røverhistorier fra tjenestetiden, som i kan
klikke og se her:
Video om en oplevelse forår 1978 (”i må gerne tage hende på....”)
Video om en oplevelse Fredensborg 1992 (”op i seng”)
På skærmen i Sergentmessen var der mulighed for at slå sig ned i sofaerne og gense gamle videoklip hvor Tambourkorpset optræder. Flere
har ønsket at gense det, men klippet er for langt til youtube, så det kan
ses til næste træf.
Tak til alle der støttede Tambourtræf.
Vi er både beæret og stolte over så mange fra både ind- og udland kom
ti Tambourtræf. I har hver især bidraget til en kanon aften med masser
af hygge og håber i vil deltage igen en anden gang.
Tak til Tambourforningen for støtten og donation til Tambourtræffet. Der
ingen tvivl om at Tambourforeningen havde den største indmeldingsantal på én dag nogen sinde. 35 tidligere Tambourer tilmeldte sig på
dagen, og kan nu være med til støtte op om Livgardens Tambourkorps
og fremtidige lignende arrengementer.
Grundet COVID19 vil der ikke være Tambourtræf i 2020, men håber at vi
kan arrengere et i 2021, såfremt der bliver opbakning til endnu engang
at lave Tambourtræf.
Med venlig hilsen Næstkommenderende Tambourkorps Oversergent T.H. Duvander

Livgardens Tambourkorps har fået nye gallatrommer.
Trommen består tildels af genbrug af gamle og nye effekter.
Selve kedlen er de “gamle” trækedler fra trommen model 2000
der var beklædt med messing cortex, de er ca . 5 cm højere.
Regiments mærket (solen) er renoveret og stammer fra vores
gamle messing trommer. Reifer (Vancore) er som på nuværende
daglige tromme. Seiding systemet er Ludwig. Trækedlen er nænsomt renoveret og sprøjtemalet adskillige gange med en guldbronze der spiller smukt i lyset.
“Solen” er jo bare i en klasse for sig. Det røde “trommebånd”vil
pryde trommerne med de forskellige slag Livgarden har deltaget
i som de ses på Livgardens fanebånd.
Trommebåndene er doneret af Den Danske Frimurer Orden i
forbindelse med Dronningens runde fødselsdag.
En stor tak skal hermed lyde.
Trommerne vil fremover blive båret når vi anlægger rød galla.

TAMBOURKORPSET 2019/2020
Hillerød Kulturnat 2019

Tattoo plænen i Tivoli
Tivoli 175

RED BULL EVENT
MED F1 OG
SAMBAORKESTER

SOMMERKONCERTER KASTELLET 2019

DONATION FRA GARDERNETVÆRK
PÅ KR. 15.000

ISHOCKEYKAMP
TIL ÆRE FOR
VETERANCENTER
ODENSE

KNÆK CANCER BLOMST 2019

BØRNENES DRONNING PÅ TV2

FÆLLESSANG PÅ DR1 OG
H.M. DRONINGENS 80 ÅRS FØDSELSDAG
VI SANG UNDER STJERNENE PÅ HIMLEN
MED KELD OG HILDA HEICK

OKS-1 JESPER HERZBERG 25 ÅRS JUBILÆUM

OKS-1 CASPER CHRISTOPHERSENS
FØRSTE PARADE SOM RESERVE TAMBOURMAJOR

VEDLIGEHOLDENE SKYDNING
FOR FASTPERSONEL

