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MUSIK ER ET INTERNATIONALT SPROG

SMUK fejrer Hendes Majestæt Dronningen
En riddersal og en rustik, stemningsmættet kirkesal danner rammen om
to eksklusive koncerter, når musikkorpset fejrer Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum på henholdsvis Sønderborg Slot og
Koldinghus.

06

Gammel kending dirigerer seniorkoncerterne
Til seniorkoncerterne får publikum og SMUK fornøjelsen af dirigent Peter
Ettrup Larsen. Han lover, at koncerterne bliver alt andet end kedelige.
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Carl Nielsen bliver hyldet til høstfest og
sensommerkoncert
Stemningen bliver helt særlig, når SMUK og Helene Blum & Harald Haugaard Band optræder på Bramstrup Gods og i Slesvig Domkirke i selskab
med flere kor.

08

Masser af julehygge i Kulturhus Harmonien
Haderslev Domkirkes Pigekor og SMUK inviterer igen i år til julehygge i
Kulturhus Harmonien. Her vil korsang, messingklang og stemningsfyldt
julemusik gå op i en højere enhed.
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SMUK er gennem sine aktiviteter og sin musik med til
at sikre korpsånden i Forsvaret. Det gælder ikke kun,
når Forsvarets ansatte har dansk grund under fødderne. Det gælder også, når danske soldater løser internationale opgaver i NATO-regi. Forsvarets Musikalske
Ambassadører færdes således lige så hjemmevant på
NATO’s baser som i danske garnisonsbyer.
I 1949 grundlagde Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Storbritannien og USA NATO. 50 år senere blev
Polen medlemsland, og en NATO-base i den polske
by Stettin blev etableret. SMUK var det første musikkorps, der marcherede gennem den polske by, og musikkorpset deltager ofte ved forskellige begivenheder
på basen. SMUK har også ved flere lejligheder besøgt
NATO-baser i bl.a. Tyskland, herunder Rammstein
Airbase.
Når vi gæster NATO-baser rundt om i verden, er
SMUK ikke kun med til at skabe en særlig stemning
for de soldater og ansatte, der taler dansk. Musik er
et universelt sprog, der skaber relationer, uanset hvilket flag der er broderet på uniformen. SMUK er derfor med til at styrke kulturen i det internationale miljø,
som en NATO-base udgør. Musik bygger ikke kun bro
mellem Forsvar og civilsamfund, men også blandt udstationerede soldater fra forskellige lande.

NATO er et forsvarssamarbejde, der primært har til
formål at værne om medlemslandenes frihed. Den frihed er kommet under pres i forbindelse med Ruslands
aggressive fremfærd. Derfor er der kommet en øget
opmærksomhed omkring NATO. SMUK har altid haft
et stort fokus på opgaver i NATO, og løsningen af disse har altid været en naturlig del af musikkorpsets virke. Sådan vil det også være fremover. Som I kan læse
andetsteds her i bladet, skal SMUK eksempelvis senere på året atter til Polen.
SMUK er en del af Forsvaret. Vi er taknemmelige
over, at vi kan løse opgaver overalt, hvor Forsvaret
har brug for os – både inden for og uden for Danmarks grænser.
SMUK og SMUK Støtteforening står sammen –
sammen om musikken og sammen om Forsvaret.
Fordi noget er værd at kæmpe for!
Rasmus Frandsen
Orkesterchef SMUK
Keller Nielsen
Formand for SMUK Støtteforening

Slesvigske Fodregiment holder musikalsk fødselsdag
En festlig koncert med Forsvarets Musikalske Ambassadører. Sådan fejrer
Slesvigske Fodregiment sin fødselsdag. Regimentet siger samtidig tak for det
gode samarbejde med alle, der er i berøring med kasernen og regimentet.
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Helge Moosmann fik sig en overraskelse

DET FÆLLES

Helge Moosmann og Slesvigske Fodregiment hænger sammen. SMUK gav
ham en god portion messingmusik i 90-års fødselsdagsgave.
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Når nytårskoncerterne løber af stablen, kan SMUK fejre et lille jubilæum,
og det bliver gjort for fuld musik og med et latterfyldt tilbageblik på 20 år
med masser af grin. Dorthe Gerlach er solist, hvilket kun gør oplevelsen
endnu større.
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Kort Nyt
Nyt om navne, spændende projekter og nye udfordringer

20

GAVEKORT

Dorthe Gerlach er solist til SMUK Nytårskoncert 2023

Uddrag af SMUK kalender
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En perlerække
af koncerter
Sensommeren og efteråret byder på en
perlerække af koncerter med Forsvarets
Musikalske Ambassadører. Det gælder bl.a.
de populære seniorkoncerter, der hvert år
trækker fulde huse, og hvor det i år er en
gammel kending, i skikkelse af den populære dirigent, Peter Ettrup Larsen, der står i
spidsen for koncerterne. På Bramstrup Gods
og i Slesvig Domkirke fejrer SMUK, i selskab
med Helene Blum & Harald Haugaard Band,
den store danske komponist, Carl Nielsen,
der selv indledte sin karriere som militærmusiker. Og i dagene omkring udgivelsen
af dette nyhedsmagasin fejrer SMUK en af
dette års helt store begivenheder:
HM Dronningens 50 års regeringsjubilæum.
Du kan læse om koncerterne på de
følgende sider.

50 ÅRS
JUBILÆUM

SMUK FEJRER
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN
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- Og ved hver eneste af disse begivenheder mærker
man sønderjydernes glæde og respekt for Kongehuset. Akkurat som vi gjorde det i Tønder.

STORSLÅET MUSIK

I 50 år har Hendes Majestæt Dronningen regeret Danmark. Det markerer SMUK ved to unikke
koncerter.

Ifølge orkesterchefen vil musikken til de to koncerter have relation til majestætens liv og Kongehuset
generelt.

Det er 50 år siden, at Hendes Majestæt Dronningen
stod på Christiansborg Slots balkon og af statsminister Jens Otto Krag blev udråbt som dronning. Det
imponerende regeringsjubilæum fejrer Forsvarets
Musikalske Ambassadører den 25. og 26. august ved
to helt særlige koncerter på henholdsvis Sønderborg
Slot og Koldinghus.

- Hendes Majestæt Dronningen har blandt andet designet nogle smukke balletkostumer. Derfor vil der
blandt andet være musik fra Tchaikovskys ”Nøddeknækkeren”, siger han og fortæller, at publikum også vil kunne glæde sig til ”Britta Polka” skrevet af
Hans Christian Lumbye, Carl Nielsens ”Solen er så
rød, mor” samt ”Cahors Suite”, komponeret af musiker ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Stig
Sønderriis.

- SMUK repræsenterer ved koncerterne ikke bare
Forsvaret, men hele Sønderjylland, der altid har haft
en særlig relation til Kongehuset, forklarer SMUKs
orkesterchef, Rasmus Frandsen.
I begyndelsen af august bød Tønder og SMUK Hendes Majestæt Dronningen velkommen. Borgernes
smil og varme under besøget og tonerne fra Forsvarets Musikalske Ambassadør, der som en musikalsk
tråd bandt begejstringen sammen, illustrerer denne
særlige relation.
- Dengang Gråsten Slot var bolig for Dronning Ingrid, spillede SMUK ofte ved vagtskiftet på Gråsten
Slot, ligesom musikkorpset ved flere lejligheder har
spillet på Schackenborg Slot.
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Når Kongeskibet lægger til kaj i de syd- og sønderjyske havne, og når Kongefamilien modtages i de Sydog Sønderjyske byer, danner SMUK en naturlig musikalsk ramme om begivenhederne, siger Rasmus
Frandsen og tilføjer:

- Naturligvis vil vi også give publikum mulighed for at opleve energien i Prinsesse Margrethes

Honnørmarch, Dronning Ingrids Honnørmarch
og Frederik den IXs Honnørmarch, siger Rasmus
Frandsen.

EN ENESTÅENDE RAMME
Koncerterne får i det hele taget kongeligt skær. Musikken bliver pompøs og festlig, og Riddersalen på
Sønderborg Slot samt Kirkesalen på Koldinghus skaber en helt enestående ramme. Dertil kommer, at
det er den internationalt anerkendte dirigent Henrik Vagn Christensen, der skal lede SMUK ved de to
koncerter. Henrik Vagn Christensen bliver anset for
at være den førende danske balletdirigent, og han
har blandt andet været tilknyttet New York City Ballet, Det Kongelige Teater og Mariinskij-teatret i Sankt
Petersborg.

FORVENTER UDSOLGTE KONCERTER
I følge orkesterchef Rasmus Frandsen har der været
rift om billetterne til de to koncerter.
-Der gik kun få øjeblikke fra vi udsendte en nyhedsmail om koncerterne, til de første billetter var solgt,
og her ved redaktionens afslutning tyder alt på, at
der vil være udsolgt til begge koncerter, fortæller
Rasmus Frandsen.

HM DRONNINGENS 50 ÅRS REGERINGSJUBILÆUM
Dirigent:

Henrik Vagn Christensen

TID:

Torsdag den 25. august kl. 19.30

TID:

Fredag den 26. august kl. 15.00

STED:

Riddersalen på Sønderborg Slot,
Sønderbro 1, 6400 Sønderborg

STED:

Koldinghus, Koldinghus 1,
6000 Kolding

BILLETSALG:

www.smukmusik.dk

BILLETSALG:

www.smukmusik.dk

ARRANGØRER: Sønderborg Kommune, Sønderborg
Slot og SMUK

ARRANGØRER: Koldinghus Kongernes Samling i 		
samarbejde med SMUK

SMUK NYHEDSMAGASIN
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Traditionen
fortsætter
SMUK Seniorkoncerter har år efter år sørget for smil,
vippen med benene og hygge. Sådan bliver det også
i år. Til at lede SMUK ved koncerterne er en mand,
som er indbegrebet af både godt humør og høj, høj
professionalisme. Det er således Peter Ettrup Larsen,
der er dirigent.
Peter Ettrup Larsen har tidligere været tilknyttet
SMUK som chefdirigent. En af hans første opgaver
var at være med til at lave en marchkonkurrence,
hvor der skulle skrives en march til ære for de danske udsendte.

Det blev ”Hilsen til Danmarks udsendte”, der vandt.
Og netop denne march vil publikum kunne opleve,
fortæller Peter Ettrup Larsen.
- Til seniorkoncerterne hylder vi Danmarks udsendte, siger han og fortsætter:
- Men vi vil også sende en musikalsk hyldest til vores kollegaer i Flyvevåbnet og Søværnet. Og naturligvis til Hendes Majestæt Dronningen, der jo i år
fejrer 50-års regeringsjubilæum.
Peter Ettrup Larsen kalder seniorkoncerterne for
”rigtige SMUK-koncerter” med masser af lækker
musik, men hvor musikerne også vil optræde som
solister og gribe mikrofonen.
- Og der vil være alt lige fra en jazzet fortolkning af
Jens Vejmand til musik fra Star Wars skrevet af John
Williams, siger Peter Ettrup Larsen og minder om,
at trods sine 90 år er John Williams fortsat særdeles
produktiv og et billede på, at alder ikke nødvendigvis er en hindring for at have fuld fart på.
- Seniorkoncerterne får livsglæde som omdrejningspunkt, og de bliver med garanti ikke kedelige, lover
Peter Ettrup Larsen.

SMUK SENIORKONCERT
TID:

Tirsdag den 20. september kl. 14.00

STED:

Grænsehallerne, Harkærvej 13, 6340 Kruså

BILLETPRIS:

Kr. 100,- Gratis kaffe/te og kage i pausen

BILLETSALG: www.smukmusik.dk og ved indgangen
ARRANGØR: Ældre Sagen i Aabenraa Kommune

SMUK SENIORKONCERT

SMUK SENIORKONCERT

Carl Nielsen
bliver hyldet
til høstfest
Stemningen bliver helt særlig, når SMUK og Helene Blum & Harald Haugaard
Band optræder på Bramstrup i selskab med blandt andet to kor.
Syd for Odense ligger Bramstrup. Herregården bliver
allerede nævnt i 1424, og en særlig stemning hviler
over bygningerne. Stemningen bliver ikke mindre
særlig af, at det netop var her på Bramstrups marker, at Danmarks store musiker Carl Nielsen gik og
vogtede gæs som barn.
Lørdag den 3. september danner Bramstrups smukke lade rammen om en festlig, musikalsk høstfest
med Forsvarets Musikalske Ambassadører og Helene Blum & Harald Haugaard Band.

KONCERT BLIVER GENTAGET

Musikken til koncerten vil ligeledes være stemningsmættet. Der vil være musik, der rummer eftertænksomhed og melankoli, og der vil være fyrig dansemusik, som hører sig en høstfest til. Blandt andet vil
publikum kunne opleve Jeppe Aakjærs udødelige
sang ”Nu er det længe siden” og ”Marken er mejet”.
Naturligvis spiller Carl Nielsens musik en central
rolle til koncerten. Ikke nok med at han trådte sine
barnesko på Bramstrup, er det i år også 100-året for
Melodibogen, som Carl Nielsen var en stor bidragsyder til. Det vil naturligvis også blive markeret.

Det er dirigent Henrik Vagn Christensen, der leder
koncerten. Akkurat som han gør til de to slotskoncerter i forbindelse med fejringen af Hendes Majestæt Dronningens regeringsjubilæum.

HØSTKONCERT

SMUK har også tidligere arbejdet sammen med
Helene Blum & Harald Haugaard Band. Det skete blandt andet til en mindeværdig koncert ved
Lysfesten.
Ved koncerten medvirker desuden Ringe Kirkes Pigekor, Svane-enge Koret fra Svanninge og FaaborgMidtfyn Musikskoles strygerelever, der alle vil være
med til at løfte og festliggøre koncerten.

Høstkoncerten bliver i øvrigt gentaget i Slesvig
Domkirke søndag den 4. september, hvor to tyske
kor vil medvirke.

SENSOMMERKONCERT

TID:

Torsdag den 15. september kl. 14.00

SOLIST:

Trine Gadeberg

TID:

Lørdag den 3. september kl. 19.00

TID:

Søndag den 4. september kl. 15.00

STED:

Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5,
6100 Haderslev

TID:

Onsdag den 21. september kl. 14.30

STED:

STED:

STED:

Cuben, Østprøven 2, 6070 Christiansfeld

Bramstrup Gods, Bramstrup 1,
5792 Årslev

Schleswiger Dom/Slesvig Domkirke,
Norderdomstraße 4, 24837 Schleswig

BILLETPRIS:

Kr. 100,- Gratis kaffe/te og kage i pausen

BILLETPRIS:

Kr. 75,- Gratis kaffe/te og æblekage i 		
pausen (begrænset antal billetter)

BILLETPRIS:

Kr. 297,50

BILLETPRIS:

Kr. 122,50

BILLETSALG: Biblioteket, Bispebroen 3, 6100 Haderslev,
www.smukmusik.dk eller ved indgangen
ARRANGØR: Ældre Sagen i Haderslev Kommune

BILLETSALG: Donslund vine, Tyrstrup Bageren, Karibu og
Krolfbanen

BILLETSALG: www.smukmusik.dk

BILLETSALG: www.smukmusik.dk

ARRANGØR: Helene Blum & Harald Haugaard Band
og SMUK

ARRANGØR: Sydslesvigsk Forening & Sydslesvigs 		
danske Ungdomsforeninger

ARRANGØR: Klassisk Christiansfeld
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JULESANG OG MESSINGKLANG (2 SIDER)

Meget mere
julemusik
JULEFREDEN SÆNKER SIG VED
VETERANKONCERTER
Det er som om, at alle savn og glæder bliver oplevet i
deres mest koncentrerede form ved juletid. Det gælder ikke mindst for de mange veteraner, der har oplevet at være langt væk fra deres kære i julen. For
SMUK er det en helt særlig begivenhed, når orkesteret ved en række julekoncerter har mulighed for at
bringe lidt af den julefred til veteraner, som veteranerne selv engang har oplevet at måtte undvære, fordi de var udsendte.

og pigekor gentager
jule-succes
Ingen jul uden korsang og messingklang. SMUK og
pigekor giver igen julekoncert.
Julekoncerten med Haderslev Domkirkes Pigekor
og SMUK i Kulturhus Harmonien i Haderslev er efterhånden blevet endnu en af julens traditioner. I
år vender koncerten tilbage, og uanset om man søger en stund med lækker julestemning eller en musikalsk oplevelse, så er Harmonien stedet at være tirsdag den 6. december.
Til julekoncerterne tager SMUK og Haderslev Domkirkes Pigekor hvert år fat på vidt forskellige stykker julemusik, og i takt med at koret og musikkorpset lærer hinanden bedre at kende, har julekoncerten
udviklet sig. Det fortæller dirigent i Haderslev Domkirkes Pigekor, Thomas Berg-Juul.
- Der er ingen tvivl om, at det betyder utroligt meget
for samspillet mellem kor og orkester, at vi nu har lavet flere julekoncerter sammen. Alle bliver desuden
mere trygge ved hinanden, hvilket påvirker positivt.
For pigerne i koret har det også været en udfordring
at skulle synge op mod et messingorkester. Det kræver noget rent klangligt at matche musikken, siger
dirigenten og forklarer, at det blandt andet handler
08
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om at skulle synge lidt kraftigere i nogle passager,
end man plejer, samt at synge tydeligt, så ordene
kan høres.
Til koncerten bliver der både plads til danske julesalmer og julemusik fra det store udland. Mest af alt bliver der masser af musik, der vil få julestemningen til
at brede sig.
- Det er fedt en gang i mellem at få lov at bevæge sig
ud af kirkens rum og tage noget andet musik op. Og
jeg kan mærke, at pigerne synes, det er meget forfriskende, siger Thomas Berg-Juul, der i øvrigt vil dirigere hele koncerten.
Julekoncerten bliver med andre ord fyldt med alt det
gode humør, al den livsglæde og al den lyst til at give andre en god oplevelse, som julen også handler
om. Alt sammen pakket ind i korsang og messingmusik i topklasse.
Julekoncerten har udviklet sig til at være en bragende succes. Derfor er det allerede nu blevet besluttet, at der ikke bare skal laves én, men to julekoncerter, så flest mulige kan få sig en omgang vaskeægte
julestemning.

”JULESANG & MESSINGKLANG”
SOLIST:

Haderslev Domkirkes Pigekor

DIRIGENT:

Thomas Berg-Juul

TID:

Tirsdag den 6. december kl. 17.00

TID:

Tirsdag den 6. december kl. 19.30

STED:

Kulturhus Harmonien,
Gåskærgade 19, 6100 Haderslev

BILLETPRIS:

Kr. 125,- Rabat kr. 25,- til medlemmer
af SMUK Støtteforening

BILLETSALG:

www.smukmusik.dk og Biblioteket,
Bispebroen 3, 6100 Haderslev

ARRANGØR: Foreningen SMUK Koncertfond

- Vi har ved flere lejligheder besøgt danske soldater i eksempelvis Irak og Afghanistan ved juletid, og
vi har på nært hold oplevet, hvordan de udsendte lider et afsavn, fordi de er så langt væk fra deres familie. Det har gjort et stort indtryk. Vi skylder veteraner en stor tak for deres indsats, og vi vil gerne give
lidt igen. Det fortjener de, siger orkesterchef i SMUK
Rasmus Frandsen.
- Vi arbejder i øjeblikket på at afholde julekoncerter for veteraner i bl.a. Fredericia, Haderslev og Sønderborg, og selv om koncerterne primært er for veteraner og deres pårørende vil der også blive offentlig
adgang, oplyser orkesterchef Rasmus Frandsen.”
Lige så snart koncerterne er på plads, vil du kunne
finde oplysninger om dem på www.smukmusik.dk

JULEGUDSTJENESTER MED
MESSINGMUSIK
Traditionen tro deltager musikere fra SMUK, når tjenestegørende ved regimenter og kaserner mødes
til julegudstjenester, og selv om julegudstjenesterne er arrangeret af Forsvaret, så er civile også meget
velkomne. I år deltager musikere fra SMUK ved julegudstjenester i bl.a. Varde, Oksbøl, Fredericia og
Haderslev.
Musikere fra SMUK vil desuden besøge NATO-
basen i polske Stettin for også her at sørge for den
rette julestemning.
SMUK NYHEDSMAGASIN
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Slesvigske Fodregiment får
sin egen fødselsdagskoncert
De fleste får gaver, når de fejrer deres fødselsdag. I
Slesvigske Fodregiment har man valgt at gøre det
omvendt og i stedet give en musikalsk gave i form af
en koncert. Den finder sted i Kulturhus Harmonien i
Haderslev, torsdag den 29. september.
Det er naturligvis SMUK, der sirligt har pakket en
perlerække af dejlige sange og musikstykker ind og
bundet en fin sløjfe på alle herlighederne. Der vil naturligvis være fejende flotte marcher, så alle i salen
kommer til at mærke den stolthed, der er tilknyttet
Slesvigske Fodregiments uniform.

ANDREA HEICK GADEBERG
I 2018 var Andrea Heick Gadeberg sammen med Søren Sko solist til SMUK Nytårskoncert. Her tog hun
publikum med storm og beviste, at hun ud over en
stor stemme rummer så meget varme og humør, at
hun i bund og grund bare er godt selskab. Koncerterne fandt sted kort før optagelserne til filmen ”Ser
du månen, Daniel”, og siden da har Andrea Heick
Gadeberg ikke set sig tilbage. Hun har således haft
fuldt fart på sin skuespillerkarriere og blandt andet
medvirket i filmen ”Retfærdighedens Rytter”.

Musikkorpset og den lækre militærmusik udgør
imidlertid ikke hele gaven. På scenen er også Andrea
Heick Gadeberg og Christoffer Brodersen.
Ifølge orkesterchef i SMUK, Rasmus Frandsen, er
koncerten tænkt som en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor Slesvigske Fodregiments fødselsdag
bliver fejret.
- Koncerten er en slags musikalsk takketale, hvor
Slesvigske Fodregiment gerne vil give en oplevelse til alle dem, der er i berøring med regimentet og
kasernen, forklarer SMUKs orkesterchef, Rasmus
Frandsen, og nævner samarbejdspartnere i Syd- og
Sønderjylland, naboer til kasernen og frivillige som
eksempler.
Det er imidlertid også muligt at komme med til koncerten, selv om man ikke modtager en invitation.
SMUK Koncertfond har nemlig et begrænset antal
billetter til salg, så det gælder om at være hurtig.

SLFR FØDSELSDAGSKONCERT
SOLIST:

Andrea Gadeberg og Christoffer Brodersen

TID:

Torsdag den 29. september kl. 19.30

STED:

KulturhusHarmonien,
Gåskærgade 19, 6100 Haderslev

BILLETPRIS:

kr. 190,-/210,-/250,- Rabat kr. 25,- til medlemmer
af SMUK Støtteforening

BILLETSALG: www.smukmusik.dk og Biblioteket,
Bispebroen 3, 6100 Haderslev

SLESVIGSKE FODREGIMENT HAR FÅET
NY CHEF
Oberst Lars Nygaard er tiltrådt stillingen som regimentschef og garnisonskommandant ved Slesvigske
Fodregiment.
Til fødselsdagskoncerten vil publikum kunne hilse på en person, de måske ikke har set før. Den tidligere regimentschef, Oberst Lars Mouritsen, har forladt Haderslev Kaserne, og skal fremover gøre tjeneste på NATO-basen i Brunssum i Holland. Oberst
Lars Mouritsen er blevet afløst af Oberst Lars Nygaard, der er tiltrådt stillingen som chef for Slesvigske
Fodregiment, Garnisonskommandant for Haderslev
Kaserne og Tjenestegrensinspektør for kamptjenesten i Hæren.

CHRISTOFFER BRODERSEN
I mere end 20 år har Christoffer Brodersen ernæret
sig som sanger og entertainer. Og det er vist ikke for
meget at sige, at han er en god ven af SMUK, der ved
en række lejligheder har optrådt sammen med Christoffer Brodersen.
Christoffer Brodersen har medvirket i adskillige
musicals og teaterkoncerter. Han havde eksempelvis hovedrollen i ”We Will Rock You”, der var en teaterkoncert om Queen. Christoffer Brodersen har
desuden været solist ved en række koncerter med
blandt andre Sønderjyllands, Aalborg, Odense og
Aarhus Symfoniorkester.

Som Garnisonskommandant udgør Oberst Lars
Nygaard Forsvarets ansigts udadtil, og det er
derfor helt naturligt, at han vil være at finde til
fødselsdagskoncerten.
Lars Nygaard er 52 år, og han kommer fra en stilling som chef for Center for Landoperationer ved
Forsvarsakademiet.
Man kan næsten sige, at Lars Nygaard nu vender
hjem. Hans karriere i Forsvaret begyndte i 1988, hvor
han blev indkaldt til netop Slesvigske Fodregiment.

ARRANGØR: Foreningen SMUK Koncertfond
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HELT FANTASTISK
- Det var helt fantastisk, at de kom forbi mig. Det var
jeg meget, meget glad for. Jeg har altid holdt meget af
vores musikkorps. Det er et fantastisk orkester.
Sådan siger Helge Moosmann om den forårsdag,
hvor han fejrede sin 90-års fødselsdag, og hvor
SMUK helt uventet gav en lille koncert til ære for
ham foran Hotel Harmonien, hvor fødselsdagen
fandt sted.
Hvis der er nogen, der har gjort sig fortjent til sådan en koncert, er det Helge Moosmann. Slesvigske
Fodregiments historie går århundreder tilbage, og
er fyldt med markante personligheder. Helge Moosmann er en af dem. Det var den 22. april, han fyldte

90 år. 2022 er samtidig året, hvor han kunne holde
70-års jubilæum som soldat i Slesvigske Fodregimentet. Han blev således indkaldt til regimentet i 1952.

ET TÆT FORHOLD
40 år senere gik Helge Moosman, der nu var blevet
kaptajn, på pension. Han har dog stadig et tæt forhold til Haderslev Kaserne, som han besøgte næsten
dagligt, før coronaen lagde gaderne næsten øde.
- Slesvigske Fodregiment betyder utroligt meget for
mig. Det er mit regiment, og jeg har holdt af det lige siden, jeg blev indkaldt. Og så er jeg jo sønderjyde, siger han.

I 2019 blev Slesvigske Fodregiment genoprettet, og
Helge Moosmann blev brugt som konsulent, så man
sikrede, at eksempelvis bataljonerne fik de rette
betegnelser.

TRE TILBAGE
Helge Moosman har med andre ord viet sit liv til
Slesvigske Fodregiment, og han husker stadig dengang, det hele begyndte. Dengang han blev rekrut i
regimentet.
- Noget af det vigtigste var alle de nye venner og
kammerater, man fik. De kom mange steder fra, og
man kom altid til at snakke med dem, man lå på stue
med. Vi var hjemme hos hinanden og mødte hinandens forældre. Sådan gjorde man dengang. Det blev
til én stor familie sådan et regiment.
- Vi er tre tilbage, og vi er 90 år alle tre. Den ene var
jeg i kompagni med, den anden var i samme bataljon som mig. Ham havde jeg også gået i skole og siden gymnasie med. Det er helt sjovt, siger Helge
Moosmann.

22. september
GRÆNSEMAGEREN
23. september
ONE NIGHT OF QUEEN
29. oktober
HUXI BACH

Det var noget, de 16 musikere i SMUK vist aldrig
havde gjort før, og nok aldrig kommer til at gøre
igen. Dagen begyndte som de fleste andre fredage.
Da musikerne satte deres ben og instrumenter i bevægelse og marcherede mod domkirken i Haderslev,
skete det imidlertid ti minutter tidligere end til alle andre Fredagsparader. For inden orkesteret nåede
domkirkens mindekapel, og stabstambouren vendte et blad i Slesvigske Fodregiments Mindebog, gjorde musikkorpset et stop ved Hotel Harmonien. Her
skulle en ganske særlig person fejres.

4. november
TINA DICKOW

og musikkorpset.

Der går en lige linje mellem SMUK og Helge Moosmann. I 1778 blev Slesvigske Fodregiment oprettet. I
2000 blev det nedlagt. Da Slesvigske Fodregiment ikke længere var, blev regimentets navn holdt i hævd
af SMUK, der som bekendt holdt fast i sit navn Slesvigske Musikkorps, og som fortsat markerede regimentets ceremonielle mærkedage. Også Helge Moosmann sørgede for, at regimentet aldrig helt forsvandt. Han havde en klippefast tro på, at regimentet en dag ville blive genoprettet og argumenterede
for, at det burde ske. Det viste sig, at Helge Moosmanns tro ikke havde været realitetsforladt.

Billedtekst: Helge Moosmann sætter fortsat stor pris på at lytte til
SMUK og tager til koncert med dem så ofte, han har mulighed for. ”Det
er et fantastisk orkester”, som han siger.

21. november
MIKKEL BEHA

Han har altid kæmpet for Slesvigske Fodregiment

EN SÆRLIG FORBINDELSE

KONCERTSALEN ALSION

26. november
JULIE BETHELSEN

Helge Moosmann har de seneste 70 år fulgt SMUK.

Det er Helge Moosmann, der har indrettet et museum over Slesvigske Fodregiment i kasernens kælder.
Han er desuden æresredaktør af ”Slesvigeren”, der er
et medlemsmagasin udgivet af soldaterforeningen.

16. december
SISSEL KYRKJEBØ

En sand ven af
SMUK fik sig en
overraskelse

Store oplevelser i

Hele Sønderjyllands koncertsal i Sønderborg.
Se mange flere arrangementer på www.koncertsalen-alsion.dk
12
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Solist: Dorthe Gerlach

NY TÅRSKONCERT

Tid:

Tid:
Sted:
Billetpris:
Billetsalg:
Arrangører:

Onsdag den 18. januar kl. 20.00
Vestjysk Bank Sportium, Lerpøtvej 55, 6800 Varde
200,-/230,-/240,-/250,www.smukmusik.dk
Varde Kaserne, Oksbøl Kaserne, Hjemmeværnsskolen i Nymindegab og
Varde Kommune
OBS! Billetsalget begynder fredag den 16. september 2022 kl. 10.00

GL ÆD DIG TIL

Dorthe Gerlach
Et stort krøllet hår og et næsten endnu større smil.
Der er ikke mange sangerinder som Dorthe Gerlach.
Det skyldes imidlertid primært hendes helt utrolige
stemme og hendes helt utrolige energi og udstråling
på scenen.
Måske kender du bedst Dorthe Gerlach fra bandet
”Hush”, som debuterede i 2004 – eller måske fra debutalbummet ”Natlys”, som hun udsendte i 2015.  

Dorthe Gerlach er en alsidig kunstner, der blandt andet har lagt vokal til Chris Minh Dokys jazzmesse i
Vor Frue Kirke i København. Til DRs mindekoncert
for Kim Larsen for nogle år siden på Rådshuspladsen
lavede hun en rørende fortolkning af ”This is my life”. Og i tv-programmet “Toppen af Poppen” gjorde
Dorthe Gerlach sig i den grad bemærket og sparkede benene væk under alt og alle, akkurat som hun vil
gøre til SMUK Nytårskoncert.  

Tid:
Torsdag den 19. januar kl. 20.00
Sted:
Eksercerhuset, Østervoldgade, 7000 Fredericia
Billetpris:
250,Billetsalg:
www.smukmusik.dk
Arrangør:
Fæstningsbyen Fredericias Venner
OBS! Billetsalget begynder fredag den 16. september 2022 kl. 10.00

Tid:
Søndag den 22. januar kl. 16.00
Sted:
Stærekassen, August Bournonvilles Passage, København
Billetpris:
250,Billetsalg:
www.smukmusik.dk
Arrangører:
Foreningen SMUK Koncertfond i samarbejde med Lions Klub København, Østerbro
OBS! Billetsalget begynder fredag den 16. september 2022 kl. 10.00

Tid:
Tirsdag den 24. januar kl. 19.30
Sted:
Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssensgade 7, 6200 Aabenraa
Billetpris:
240,-/260,Billetsalg:
www.smukmusik.dk
Arrangør:
Foreningen SMUK Koncertfond
OBS! Billetsalget begynder fredag den 16. september 2022 kl. 10.00

Tid:
Fredag den 27. januar kl. 19.30
Sted:
Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg
Billetpris:
140,-/240,Billetsalg:
www.smukmusik.dk
Arrangører:
Hærhjemmeværnsdistrikt Syd og Sønderjylland og Lions Sønderborg-Alssund
OBS! Billetsalget begynder fredag den 16. september 2022 kl. 10.00
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TURNÉPLAN

Torsdag den 12. januar kl. 20.00
Fredag den 13. januar kl. 20.00
Lørdag den 14. januar kl. 20.00
Søndag den 15. januar kl. 16.00
Sted:
Kulturhus Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev
Billetpris:
220,-/240,-/260,- Rabat kr. 25,- til medlemmer af SMUK Støtteforening
Billetsalg:
www.smukmusik.dk og Biblioteket, Bispebroen 3, 6100 Haderslev
Arrangør:
Foreningen SMUK Koncertfond
OBS! Billetsalget begynder fredag den 16. september 2022 kl. 10.00
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Nytårskoncert 2023
markerer en milepæl

Sangerinden og de
hærdebrede mænd

Har du haft mange gode grin til SMUK Nytårskoncert gennem årene, så kan du godt

Dorthe Gerlach er solist til SMUK Nytårskoncert og blev fra første

glæde dig. SMUK Nytårskoncert 2023 byder nemlig på en ganske særlig kavalkade.

møde mindet om, at SMUK er Forsvarets Musikalske Ambassadører.

Hygge, smil, latter, musik for fuld blæs, stille toner
og garant for en helt forrygende stemning. Sådan
kan man omtrent beskrive SMUKs populære nytårskoncerter. SMUK Nytårskoncert 2023 bliver med garanti ingen undtagelse. Hvorfor? Fordi den ovenstående beskrivelse også passer perfekt til koncertens
solist, sangerinde Dorthe Gerlach.

EN GANSKE SÆRLIG KONCERT

Den populære musiker Dorthe Gerlach har givet
massevis af koncerter med bandet ”Hush”, som solist og i selskab med eksempelvis DR Underholdningsorkester. Koncerter med et af Forsvarets musikkorps er det imidlertid ikke blevet til. Ikke før nu.
Dorthe Gerlach er solist til SMUK Nytårskoncerter,
og allerede fra første møde bød samarbejdet på en
overraskelse.

- Det er ingen hemmelighed, at vi var brandærgerlige over, at nytårskoncerten i 2022 ikke blev gennemført, og at vi derfor ikke fik mulighed for at optræde
med Dorthe Gerlach. Derfor er vi også ekstra glade
for, at hun har mulighed for at være solist til SMUK
Nytårskoncert 2023, siger SMUKs orkesterchef, Rasmus Frandsen.

Det fortæller basunist i SMUK Mads Naomi Quist
Nielsen, der er med til at planlægge SMUK Nytårskoncert 2023. Præcis hvad der kommer til at ske, vil
han imidlertid ikke afsløre.

Der er én ting, der gør SMUK Nytårskoncert 2023 til
noget ganske særligt. Det er således 20 år siden, at
SMUK første gang optrådte med nytårskoncerterne
i den form, vi kender i dag. Det markerer Forsvarets
Musikalske Ambassadører med en kavalkade over
festlige indslag fra de sidste 20 års koncerter.

- Det skal være en overraskelse, men der bliver masser af sjove indslag, og hele orkesteret kommer i spil,
siger Naomi Quist Nielsen og tilføjer, at der ud over
musik fra Dorthe Gerlachs band ”Hush” også vil være musik fra filmen ”Cast Away”.

- Jeg var på turné, og det passede med, at vi kunne holde første møde på Hotel Comwell i Vejle. Rasmus (orkesterchef, red.) og Michael (dirigent, red.)
er to hærdebrede mænd, og de troppede op i fuld
kampuniform, fortæller Dorthe Gerlach med et smil
og tilføjer, at hun tænkte ”Gud ja, de kommer jo fra
Forsvaret”.

SMUK NYHEDSMAGASIN

- Og musikerne i SMUK har et godt ry. Når jeg har
talt med andre musikere om, at jeg skal lave nytårskoncerter med SMUK, har de alle sagt, at det skal
jeg glæde mig til, for musikerne i SMUK er utroligt
dygtige.
Nytårskoncerterne kommer til at byde ikke bare på
danske sange, men alverdens hits og stemningsfulde
værker. Og Dorthe Gerlach glæder sig.

ET UNIKT UNIVERS
Ifølge Dorthe Gerlach er nytårskoncerterne ikke blot
en stor musikalsk oplevelse, de bliver samtidig en
slags ekskursion ind i et helt unikt univers.

16

- Jeg tror, det bliver noget helt anderledes, og at mine sange får nogle helt andre farver. Normalt når vi
skriver sange, så er det centreret omkring et klaver
og en akustisk guitar. Nu bliver musikken arrangeret til blæsere. Det bliver megaspændende og fedt at
høre sangene på en anden måde, siger Dorthe Gerlach og fortsætter:

- I efteråret var jeg på turné for første gang i meget
lang tid. Og jeg har stadig en opsparet længsel efter
de skrå brædder. Så det bliver med fuld roulade; jeg
kan godt lide at give den hele armen, siger hun.
SMUK NYHEDSMAGASIN
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Dirigent drager videre

Oberst uddelte mønt

Forsvarets Musikalske Ambassadører holder den 12.
og 13. oktober dirigentkonkurrence. Baggrunden er,
at Michael Thomsen er blevet dirigent for Den Kongelige Livgardes Musikkorps.

En af oberst Lars Mouritsens sidste handlinger som regimentschef for Slesvigske Fodregiment var at anerkende
Henrik Rønnow for sit virke i Foreningen SMUK Koncertfond. Henrik Rønnow er formand for foreningen, og
anerkendelsen skete formelt ved, at Lars Mouritzen overrakte en særlig mønt til Henrik Rønnow. Det var i øvrigt
mønt nummer 15, som obersten uddelte i sin tid som garnisonschef i Haderslev. Tidligere har også Jens Christian
Lietzen fra SMUK modtaget en mønt for sin indsats som
stabstambour ved SMUK.

- Det er vanvittig flot af Michael, at han vandt konkurrencen hos Livgarden og nu er dirigent hos dem,
og vi er utroligt glade på hans vegne, siger orkesterchef Rasmus Frandsen og tilføjer:
- Livgarden er vores gode kollegaer, og vi er også
glade på deres vegne. Michael er en fantastisk person og en dygtig dirigent, og vi kommer til at savne
ham her hos SMUK.

Ny SMUK stabstambour
Jens Christian Lietzen har valgt at give tambourstaven
videre. Fremover er det derfor Kenneth Stenum, der
er stabstambour ved SMUK. Det er stabstambouren,
der har ansvaret for musikkorpset, når det deltager i
parader, hvorfor det også er stabstambouren, der går
forrest under march. Når SMUK marcherer gennem
Haderslevs gader ved Fredagsparaderne, er det altså
fremover Kenneth Stenum, der er i front, ligesom det
er ham, der vender et blad i regimentets mindebog i
Domkirken.

Michael Thomsen blev ansat som dirigent i SMUK i
2021. Det var hans første ansættelse som musikdirigent for et professionelt orkester.
- Og hvilket ét, siger Michael Thomsen og fortsætter: - Sammen med Slesvigske Musikkorps har jeg
fået store musikalske oplevelser fra hele Sønderjylland med mig i bagagen. Det har været en fornøjelse at opleve musikkorpsets musikalske bredde, og
jeg har været heldig at få lov at prøve kræfter med
det meste.
- Der skal lyde en stor tak for store oplevelser og
gode venskaber til SMUK.

International gallafest for fuld musik
SMUK er efterhånden blevet husorkester for NATObasen i den polske by Stettin, som Forsvarets Musikalske Ambassadører har gæstet ved talrige lejligheder. Den 10. september optræder musikkorpset igen
i Stettin, denne gang dog ikke på selve basen, men
i en stor sal i byen. Det sker i anledning af en gallafest, hvor repræsentanter fra det polske, tyske og
danske forsvar deltager. Der er i den grad lagt op til
et brag af en fest, hvor musikken får en central rolle.
SMUK skal således sørge for de festlige toner i samarbejde med et tysk orkester.

Modtagelse af adoptionsskibe fra Søværnet.
For efterhånden 12 år siden adopterede Haderslev ”Ertholm” og ”Alholm”. Det er to af Søværnets uddannelsesfartøjer, der af og til kigger forbi Haderslev Havn. Den
23. september kl. 11.15 vil Ertholm og Alholm netop lægge til kaj i byen og naturligvis er SMUK med til at sørge
for de helt rette, festlige rammer.
Efter den officielle modtagelse er der traditionen tro frokost for indbudte i Marineforeningens lokaler på Havnen
i Haderslev
18
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UDDRAG AF KALENDER
AUGUST
25. august
26. august
29. august
31. august
SEPTEMBER
2. september
2. september
3. september
4. september
5. september
5. september
5. september
5. september
10. september
14. september
15. september
16. september
16. september
20. september
21. september
22. september
23. september
24. september
29. september
30. september
OKTOBER
1. oktober
6. oktober
7. oktober
8. oktober
14. oktober
NOVEMBER
1. november
1. november
4. november
11. november
17. november
18. november
25. november
DECEMBER
2. december
4. december
6. december
8. december
8. december
9. december
14. december
16. december
16. december
20. december
21. december
23. december

H.M. Dronningens 50 års regeringsjubilæum på Sønderborg Slot
H.M. Dronningens 50 års regeringsjubilæum på Koldinghus
H.M. Dronningens bybesøg
Chefskifteparade, Danske Artilleriregiment
Fredagsparade med værnepligtige soldater
Flagdag NATO JFC
Høstkoncert på Bramstrup Gods
Sensommerkoncert i Slesvig Domkirke
Flagdag
Flagdag
Flagdag
Flagdag
Gallafest
Koncert for Forsvarsattacherer
Seniorkoncert
Billetsalget til SMUK nytårskoncerter begynder
Fredagsparade med værnepligtige soldater
Seniorkoncert
Seniorkoncert
Frivillighedskoncert
Adoptionsbesøg fra Søværnet
Kadetbal, Hærens Officersskole
Slesvigske Fodregiments Fødselsdagskoncert
Fredagsparade
Slesvigske Fodregiments Fødselsdagsparade og åbent hus
SMUK Nordisk Lys
Fredagsparade
Føringsstøtteregimentets medaljemarch
Fredagsparade med værnepligtige soldater

Sønderborg
Kolding
Slagelse
Oksbøl
Haderslev
Brunssum/Holland
Bramstrup
Slesvig
Haderslev
Varde
Oksbøl
Fredericia
Stettin/Polen
Haderslev
Haderslev
Hele landet
Haderslev
Kruså
Christiansfeld
Haderslev
Haderslev
Frederiksberg
Haderslev
Haderslev
Haderslev
Haderslev
Haderslev
Fredericia
Haderslev

Fredagsparade

Fredericia
Oksbøl
Haderslev
Haderslev
Slagelse
Varde
Haderslev

Fredagsparade
Slaget ved Boden
Julesang og Messingklang med Haderslev Domkirkes Pigekor
Julegudstjeneste Danske Artilleriregiment
Julegudstjeneste Slesvigske Fodregiment
Fredagsparade
Feltunderholdning
Julegudstjeneste Føringsstøtteregimentet
Fredagsparade
Kirkejulekoncert for veteraner
Kirkejulekoncert for veteraner
Fredagsparade

Haderslev
Haderslev
Haderslev
Oksbøl
Haderslev
Haderslev
Bagdad/Irak
Fredericia
Haderslev
Fredericia
Gråsten
Haderslev

Føringsstøtteregimentets årsdagsparade
Danske Artilleriregiments årsdagsparade
Fredagsparade
Parade afslutning på 1. Verdenskrig
Gardehusarregimentets årsdagsparade
Udnævnelsesparade

Ret til ændringer forbeholdes.

