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MUSIKALSKE REJSER

For efterhånden en del år siden satte SMUK sig et 
mål, der siden har haft stor betydning for musikkorp-
sets virke. Et mål om at give Danmarks internationale 
engagement og de danske veteraner størst mulig fokus 
i forbindelse med musikkorpsets aktiviteter.

SMUK deltager ved den årlige flagdag den 5. sep-
tember, ved udsendelses- og hjemtagelsesparader og 
SMUK har sørget for, at de udsendte har fået deres 
egen march, “Hilsen til Danmarks udsendte”, kompo-
neret af Flemming Neergaard Pedersen.

Alle, der har overværet en nytårskoncert med SMUK, 
ved, at SMUK altid sender en hilsen til de udsendte i 
forbindelse med koncerterne. Det kan være i form af 
et specielt udvalgt musikstykke, ved at tænde et lys el-
ler som ved de seneste nytårskoncerter, hvor musik-
korpset hver aften bad publikum sende de udsendte et 
rungende “Godt Nytår”. Hilsner, der blev viderebragte 
via de sociale medier.

Men musikkorpset sender ikke kun musikalske hilsner. 
I år er det således fjerde år i træk, at SMUK sender et 
hold musikere til Afghanistan, hvor de skal levere jule-
underholdning for de udsendte danske soldater, og tid-
ligere har hele eller dele af SMUK besøgt de danske 
styrker i Tyskland, Polen og Estland.

De udsendte danske soldater og de danske vetera-
ner fortjener en særlig fokus, og for SMUK er det ble-
vet en naturlighed at tænke dem ind i musikkorpsets 
daglige virke. Men bag de udsendte står familie og ven-
ner, der i lange perioder må leve med afsavnet af deres 
kære. Familie og venner fortjener naturligvis også en 
særlig opmærksomhed, og derfor var det en stor glæ-
de for musikkorpset, da Lars S. W. Jakobsen fra Dan-
marks Veteraner henvendte sig til musikkorpset med 
ideen om at få komponeret en særlig march til ære for 
netop veteranernes familie og venner.

Komponisten og arrangøren Jesper Riis påtog sig op-
gaven, og resultatet er blevet fremragende. SMUK 
har nu indspillet marchen, der bærer titlen “ Families, 
Friends of Veterans March”, men alt dette og meget 
mere kan du læse om her i nyhedsmagasinet.

God læselyst og på gensyn til de kommende koncerter 
med SMUK.

Rasmus Frandsen 
Orkesterchef 
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KÆRE MEDLEMMER

I har stået bag SMUK i 15 år – tusind tak for det! 
Jeg bliver ofte spurgt, hvorfor SMUK har en støttefor-
ening, når nu musikkorpset er en del af Forsvaret og i 
hovedsagen finansieres via offentlige midler. Hertil sva-
rer jeg, at SMUK med stor sandsynlighed ikke havde 
eksisteret i dag, hvis vi ikke havde haft støtteforenin-
gen. Man skal huske, at regimentet (nu heldigvis gen-
opstået) lukkede i 2000, og kasernen har været luk-
ningstruet siden 1962. At SMUK eksisterer i dag, er 
således et sammentræf af heldige omstændigheder.

I år er det 15 år siden, SMUK Støtteforening blev 
etableret i 2004. Anledningen var, at Forsvaret ville 
nedlægge musikkorpset, og SMUK var faktisk skrevet 
ud af forsvarsforliget (altså nedlagt) og blev kun reddet 
på målstregen. Formålet med støtteforeningen var at 
medvirke til at bevare og understrege en stærk folkelig 
opbakning bag musikkorpset. Desværre har det også 
i årene siden været nødvendigt at understrege den-
ne folkelige opbakning. I alle efterfølgende forsvarsfor-
lig har der været udtrykt usikkerhed om SMUK’s fort-
satte eksistens. I dag har SMUK Støtteforening over 
3.000 medlemmer. Og – der er fortsat behov for en 
stærk støtteforening.

SMUK Støtteforening gør andet end at stå vagt om 
SMUK. Via underskudsgarantier og direkte støt-
te til solister eller koncertprojekter er støtteforenin-
gen også medvirkende til den musikalske udvikling af 
SMUK, ligesom vi tilstræber at tilbyde attraktive tilbud 
til medlemmerne. 

Alt dette kan vi takke jer – medlemmerne – for.  
Tusind tak! ”Fordi noget er værd at kæmpe for”

Keller Nielsen 
Formand for SMUK Støtteforening

 INDHOLD

 03 Musikalske rejser
Forord ved Rasmus Frandsen, orkesterchef. 

 03 Kære medlemmer 
Forord ved Keller Nielsen, formand for SMUK Støtteforening.  

 04  Den nordiske rejse  
Til dette års SMUK Efterårskoncert tager publikum med på rejse rundt i 
Norden. Det bliver blandt andet til et møde med verdens bedste march, der 
er skrevet af en nordmand.

 06  Portræt af en medarbejder 
Sidsel Lund fra Aabenraa er nyeste medlem af SMUK-familien. Hun tager 
over, hvor Bent Graversen, der er gået på pension, slap.

 08 Årets julekoncert bliver med masser af korsang
Haderslev Domkirkes Pigekor og Forsvarets Musikalske Ambassadø-
rer vil sammen sikre, at julestemningen breder sig i Haderslev.

 10 Gamle traditioner får nyt liv 
Det sker, når SMUK og Blum&Haugaard band sætter hinanden stævne. 
Frontfigurerne i Blum&Haugaard band er det musikalske fænomen Harald 
Haugaard samt Helene Blum, der er kendt for sin smukke stemme.

 13  Kort nyt – om kommende koncerter, begivenheder m.v. 
Her kan du læse om mange af de forskellige arrangementer SMUK  
deltager i.

 15  SMUK nytårskoncert
Amin Jensen og Julie Berthelsen er solister til SMUK Nytårskoncert. Det er 
første gang, at Amin Jensen, der er entertainer med stort e, optræder med 
SMUK, og han lover både musik med power og masser af sjov.   

 18 Pårørende bliver hædret
Som noget helt unikt har pårørende til udsendte, danske soldater fået  
deres egen march. Det sker som en hyldest til alle dem, der passer på  
hjemmefronten. 

 20 Uddrag af SMUK kalender
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EFTERÅRSKONCERT BYDER PÅ  
FIRE SOLISTER
Til SMUK Efterårskoncert får publikum fornø-
jelsen af hele fire solo-stykker med musikere  
fra SMUK. 

Mette Krüger spiller første sats af Grøndahls  
Basunkoncert, og Henrik Rønnow er solist i  
”Så tag mit hjerte”, den smukke sang, der er 
skrevet over Tove Ditlevsens fine digt fra 1942. 
Kenneth Stenum spiller Oskar Lindbergs  
”Fäbodpsalm” i et arrangement for flygelhorn 
og orkester, mens Lars Birkelund Olsen er  
solist i Frode Thingnæs’ tubakoncert. 

SMUK SOLISTKONCERT

STED:  Tønder Kulturhus

TID: Tirsdag den 8. oktober kl. 20.00

BILLETPRIS:  Kr. 175,- Rabat kr. 50,-  
 til medlemmer af SMUK Støtteforening 
 
BILLETSALG:  www.smukmusik.dk 
 Arrangør: SMUK Støtteforening 

STED:  Kulturhus Harmonien, Haderslev

TID: Torsdag den 10. oktober kl. 19.30

BILLETPRIS:   Kr. 175,- Rabat kr. 50,-  
 til medlemmer af SMUK Støtteforening 
 
BILLETSALG:  www.smukmusik.dk eller  
 Biblioteket (Bispen) i Haderslev  
 Arrangør: SMUK Støtteforening 

Fotos: Kenneth, Mette, Lars og Henrik
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SMUK Efterårskoncert 
tager dig med  
Norden rundt 
Publikum vil komme til at opleve noget af Skandinaviens  

smukkeste musik, når SMUK inviterer til efterårskoncert.  

Koncerten byder på alt fra Grieg til Glindemann. 

Der er ikke mange skønnere steder på kloden end Norden, når den er klædt i efterårets  
forskellige nuancer. Norden rummer imidlertid også en unik musikalsk skønhed. Og det 
er akkurat denne skønhed, som publikum får lejlighed til at udforske til dette års SMUK 
Efterårskoncert.

Norden er således temaet til koncerten, hvor musikken spænder lige fra verdens bedste march 
til Grieg. Ifølge basunist Mads Naomi Quist Nielsen fra SMUK er der lagt op til en koncert for 
det eventyrlystne publikum med hang til musik af høj kvalitet. 

- Vi præsenterer noget af det, som repræsenterer vores musikkultur i Norden. Og publikum 
kommer med rundt til både Sverige, Norge, Finland og naturligvis Danmark. Og der vil være 
musik, som publikum kender, men også musik, som publikum måske ikke kender så godt,  
forklarer Mads Naomi Quist Nielsen.

VERDENS BEDSTE MARCH
Valdres March er skrevet af Johannes Hanssen, en 
norsk militærmusiker, komponist og dirigent, der le-
vede fra 1874-1967. Stykket er skrevet som en hyldest 
til den smukke region Valdres, der ligger mellem 
Bergen og Oslo. 

- Og faktisk er Valdres March i en afstemning  
blevet valgt til verdens bedste march foran blandt  
andre ”Stars and Stripes, fortæller Mads Naomi 
Quist Nielsen.

Marchen er ikke den eneste norske musik, publikum 
vil kunne nyde til koncerten. SMUK præsenterer og-
så Peer Gynt Suite No. 1 skrevet af Edvard Grieg 
samt Frode Thingnæs’ tubakoncert, hvor Lars Birke-
lund Olsen er solist. Frode Thingnæs døde i 2012 og 
var en af Norges fremmeste jazzmusikere. 

Tidligere på året gik Ib Glindemann bort. Til SMUK 
Efterårskoncert vil den store danske musiker blive 
hyldet af SMUK, der gennem årene ofte har arbejdet 
sammen med ham. 

SVENSK DIRIGENT  
SMUK Efterårskoncert med det nordiske tema 
bliver naturligvis ledet af en skandinavisk dirigent. 
Svenske Per-Otto Johansson kender Forsvarets Mu-
sikalske Ambassadører ganske godt og har ved flere 
lejligheder dirigeret orkesteret. Før koncerten vil 
publikum få lejlighed til at høre Per-Otto Johansson 
fortælle om sine idéer og tanker med musikken. Det 
sker i forbindelse med en halv times pre-talk umid-
delbart før koncerten. 



Michelle Rakers dirigerer SMUK ved Mads Naomis debutkoncert

- Det er bare helt vildt fedt. Det er helt vildt stort, og 
jeg er meget glad, siger en særdeles begejstret Sidsel 
Lund umiddelbart efter, at hun har vundet den kon-
kurrence, der gør, at hun fremover er en af Forsva-
rets Musikalske Ambassadører. Konkurrencen fun-
gerer som en slags musikalsk jobsamtale, og ”præmi-
en” er altså en stilling i SMUK. Den snuppede Sid-
sel Lund, der kender det sønderjyske særdeles godt. 
Hun er således vokset op i Aabenraa og blev som  
ni-årig medlem af Den Sønderjyske Garde.

EN FAST DEL AF BARNDOMMEN
Musikken har altid været en fast del af hendes barn-
dom. Hendes far er i øvrigt fortsat aktiv i Aabenraa 
Brass Band. Umiddelbart efter gymnasiet begyndte 
hun på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og 
har siden haft ansættelser i flere forskellige orkestre, 
herunder blandt andre Aarhus og Odense Symfoni-
orkestre. Senest har hun været ansat ved Prinsens 
Musikkorps i Skive, men nu glæder hun sig til atter 
at få musikalsk base i det syddanske. 

- En rigtig stor del af det handler om, at jeg kom-
mer fra Sønderjylland. På den her måde kommer jeg 
hjem. SMUK er det orkester, jeg er vokset op med. 
Og det føles bare godt i maven, når jeg sidder i bilen 
og kører sydpå til min hjemstavn, siger Sidsel Lund, 
der i dag bor i Aarhus med sin kæreste, der er ansat i 
Aarhus Symfoniorkester.  

I SMUK bliver Sidsel ny solo cornetist, hvilket også 
har været medvirkende til, at hun søgte den ledige 
stilling hos SMUK.   

ET KENDT ANSIGT
Sidsel Lund er allerede et kendt ansigt blandt For-
svarets Musikalske Ambassadører. Hun har således 
ved flere lejligheder optrådt med orkesteret, der er 
kendt for sit store humør og evner til at få smil frem 
på publikums læber. 

- Det bliver på vejen 
Den 28-årige trompetist Sidsel Lund fra Aabenraa  

er ny trompetist i SMUK.  

Hun tager over efter Bent Graversen,  

der går på pension.  

- Det er nok ikke mig, som gøgler mest. Men jeg skal 
nok være en af dem, der griner højest, siger hun og 
tilføjer, at hun glæder sig til at deltage i løjerne. 

Sidsel Lund tager over efter Bent Graversen, der efter 
26 år hos SMUK går på pension. Og hun er klar til at 
tage over, hvor den garvede musiker slipper. 

- Jeg kommer med nye, friske tanker og ny energi, og 
selv om jeg måske ikke er så gammel, så kommer jeg 
med en del erfaring, siger hun.  

Bent Graversen tog afsked med kollegerne i SMUK i forbindelse med at SMUK 
optrådte på Kløften Festival i Haderslev i juni måned.

EN MINDRE OMROKERING
I forbindelse med, at Bent Graversen er gået 
på pension, er der sket et par mindre omro-
keringer i SMUK. 

Sidsel Lund er ny på solo cornet.

Per Hyttel, der tidligere spillede solo cornet, 
spiller fremover tredje cornet og flygelhorn. 
Han vil fortsat også ofte være at finde bag 
klaveret og optræde som sanger med SMUK.

Skulle Sidsel Lund få brug for et par staldtips fra 
den garvede musiker, kan hun nærmest nøjes med 
at råbe over hækken. Tilfældet vil, at Bent Graver-
sen og Sidsel Lund bor skråt over for hinanden på 
samme vej i Aarhus. 

- Så det bliver på vejen, siger hun med et smil.  

Solo cornetist Sidsel Lund
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SMUK JULEKONCERT

STED:  Kulturhus Harmonien, Haderslev

TID: Onsdag den 18. december kl. 19.30

BILLETPRIS:  Kr. 125,- Rabat kr. 25,-  
 til medlemmer af SMUK Støtteforening 
 
BILLETSALG:  Biblioteket (Bispen) i Haderslev   
 eller www.smukmusik.dk 
 Arrangør: SMUK Koncertfond og  
 Haderslev Domkirkes Pigekor 

Holder Thomas Berg-Juul sit løfte, så er det måske en 
idé at medbringe nissehue til dette års julekoncert 
med SMUK. Koncerten bliver et samarbejde mellem 
Haderslev Domkirkes Pigekor og Forsvarets Musi-
kalske Ambassadører, og ifølge korets dirigent Tho-
mas Berg-Juul er der lagt op til en koncert med den 
helt rette decemberstemning. 

- Det bliver jul med stort J. Vi skal nok få det til at 
sne, lover han og forklarer, at det bliver en koncert 
med julemusik for enhver smag.

og pigekor  
sørger for julesang 
og messingklang
Selv om der er længe til jul, er der en risiko for, at du nynner julesange, 

når du læser følgende. Årets julekoncert bliver nemlig smækfyldt med 

jul, jul og atter jul. 

- Tanken er, at de to ensembler både skal lave noget 
sammen og hver for sig. Det giver en meget varieret 
koncert. Vi vil selvfølgeligt synge noget af vores  
julesalme-repertoire, men man kan også forestille  
sig en tur med ”Jingle Bells” tilsat et drys sne fra 
oven, siger Thomas Berg-Juul og understreger, at 
kombinationen af messingklang og pigesang bare  
er lyden af jul.  

JULESTEMNINGEN PÅ HARMONIEN
Koncerten kommer til at foregå på Harmonien og 
kommer til at afløse julekoncerten med SMUK, der 
de seneste år har fundet sted i Slesvigske Musik-
hus. Publikum kommer heller ikke til at kunne op-
leve Haderslev Domkirkes Pigekor give julekoncert 
på korets hjemmebane i år. Det skyldes, at Hader-
slev Domkirke er under renovering. Men hvad kon-
certen ikke har i kirkeligt rum og den stemning, det 
medfører, har koncerten i fantastiske toner. SMUKs 
messinginstrumenter og de på en gang skrøbelige 
og kraftfulde pigestemmer kan sammen skabe den 
ægte julestemning, de fleste af os higer efter, når vi 
nærmer os december. 

ET GODT SAMARBEJDE
Også for de to orkestre kan koncerten næsten beteg-
nes som en gave. 

- Det er altid sjovt for pigerne at arbejde sammen 
med et professionelt orkester. Og så er SMUK bare 
fantastiske at arbejde sammen med. Det har vi gjort 
ved flere lejligheder, siger Thomas Berg-Juul. 

- Musikerne i SMUK er gode til at anerkende det,  
pigerne kan, og til at skabe plads og en god atmo-
sfære omkring prøverne, så pigerne ikke føler sig 
udskældte, hvis tingene ikke sidder i skabet første 
gang, tilføjer han. 

Det bliver i øvrigt Thomas Berg-Juul, der i samarbej-
de med dirigent i SMUK Susanne Vibæk Svanekier 
kommer til at lede koncerten. 
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Fynske traditioner  
og sønderjysk historie i 
smukt musikalsk møde

Haderslev Domkirkes Pigekor, SMUK og 
Blum&Haugaard band var med til at gøre dette års 
Lysfest til noget spektakulært. Publikum fik en ene-
stående oplevelse, da Danmarks Befrielse blev mar-
keret. Det var de ikke alene om.  

- Det var en stor oplevelse at deltage i denne store, 
traditionsrige begivenhed. Det var meget bevægende 
og rørende at være med til. Vores udgangspunkt er 
netop musik med rødder i traditionerne, så alt gik op 
i en højere enhed, siger violinist Harald Haugaard. 

SMUK og Blum&Haugaard band bygger nu vide-
re på deres samarbejde. Det sker i forbindelse med 
projektet ”Hviden Strand”, hvor kombinationen af 
Helene Blums smukke stemme, musikkorpsets sto-
re lyd og Harald Haugaards levende violin atter 
kan opleves.  

 
- Rent musikalsk er mødet mellem Helene Blums me-
get klare stemme, blæserne og min folkemusikviolin 
et møde, hvor én plus én giver meget mere end to, 
siger en forventningsfuld Harald Haugaard.  

SLESVIG
Ifølge Harald Haugaard tager musikken til ”Hviden 
Strand” sit udgangspunkt i grænseområdets musik-
traditioner og afspejler Sønderjyllands historie. Et 
område, Helene Blum og Harald Haugaard i øvrigt 
kender særdeles godt, til trods for at de begge stam-
mer fra Fyn. Bandet har givet en lang række kon-
certer i regionen, blandt andet på Sønderborg Slot, 
Tønder Festivalen og som stamgæster på spilleste-
det Café Ellegaard i Sommersted. Samtidig har Ha-
rald Haugaard siden 2012  været kunstnerisk leder 
af FolkBaltica Festivalen, der har kontor i Flensborg. 

- Og jeg er meget fascineret af, at selv om der bliver 
talt to sprog i området, så er der dybest set den sam-
me kultur, siger Harald Haugaard, der blandt an-
det har skrevet stykket ”Slesvig”, som publikum vil 
kunne opleve til koncerten. 

- Det er et stykke, der aspejler historien i regionen, 
krigene og den måde, hvorpå folk bygger bro over 
grænsen, forklarer musikeren. 

l ”Hviden Strand” får gamle traditioner nyt liv.  

Det sker i mødet mellem SMUK  

og ”Blum&Haugaard band”.

”HVIDEN STRAND”  
Koncerten kommer imidlertid ikke blot til at om-
handle Sønderjylland. ”Hviden Strand” er et citat fra 
Adam Oehlenschlæger og Carl Nielsens smukke vise 
”Underlige Aftenlufte”, som ligeledes kommer til at 
indgå i koncerten. Særligt Carl Nielsen kommer pub-
likum til at stifte nærmere bekendtskab med, idet 
hans opvækst og spillemandsmusikken på 1800-tal-
lets Fyn kommer til at spille en rolle.

Det vil ikke være urimeligt at trække tråde til netop 
Helene Blum og Harald Haugaard i denne forbindel-
se. Begge er som sagt ligesom Carl Nielsen opvokset 
på Fyn, og begge er de med til at holde gamle tradi-
tioner i hævd og samtidig udvikle dem. 

- Jeg tror, man skal være meget bevidst om, at mu-
sikken ikke nødvendigvis skal lyde, som den gjorde 
i 1700-tallet. Jeg tror på, at man skal være parat til  
at udvikle traditionerne, hvis ikke de skal uddø. Tra-
ditionerne skal holdes levende. Man skal holde mu-
sikken op mod den tid, man lever i nu, og bruge de 
klange og virkemidler, vi bruger i dag, forklarer  
Harald Haugaard.

Det er dirigent Henrik Vagn Christensen, som både 
SMUK og Blum & Haugaard band har arbejdet sam-
men med ved adskillige lejligheder, som skal lede 
koncerten.  



40-års jubilæum
Selv om man runder de 40 år, kan man stadig godt 
være topmoderne og hver dag yde et unikt bidrag 
til det danske forsvar. Og nej, det er ikke en medar-
bejder ved SMUK, der er tale om, men derimod de 
danske F16 fly, der til næste år kan fejre 40-års jubi-
læum. Det første F16 fly blev leveret til det danske 
luftvåben den 17. januar 1980 og 40-årsdagen bliver 
naturligvis fejret med maner på flyvestationen  
i Skrydstrup.

Detaljerne for festlighederne ligger endnu ikke fast, 
men sikkert er det, at SMUK - Slesvigske Musik-
korps deltager og således leverer musikken til både 
militærparade og reception for indbudte gæster. 

SMUK er i øvrigt fast gæst på flyvestationen og 
medvirker årligt ved mange begivenheder, herun-
der Nytårsparole, udsendelses- og hjemtagelses-
parader, medaljeparader samt i forbindelse med  
diverse åbent hus-arrangementer.

kort nyt
Julehilsner til de udsendte
Når man som soldat gør tjeneste i et af verdens brænd-
punkter, er der ikke noget bedre end at få en hilsen 
hjemmefra, og når hilsenen kommer fra Slesvigske Mu-
sikkorps, er den selvfølgelig af musikalsk karakter. Der-
for er det også i år planen, at et hold musikere fra SMUK 
skal på julevisit hos de danske styrker i Afghanistan.

Men danske soldater, der gør tjeneste andre steder end i 
Afghanistan, kan også se frem til at få en julehilsen fra 
SMUK. I lighed med sidste år indspiller SMUK fire mu-
sikvideoer med julemusik, julesang og julehilsner. Hvil-
ken musik, der indspilles og hvordan musikvideoerne 
kommer til at se ud, vil SMUK ikke afsløre endnu, men 
det forlyder, at der i videoerne både indgår store krigs-
skibe, slotte og militære installationer. 
Videoerne offentliggøres på SMUK’s facebookside hver 
af de fire søndage i advendt.

Frivillighedsfest
Når Haderslev Kommune hædrer de mange frivillige, 
der hver især gør en forskel inden for det sociale om-
råde, ved en stor fest i Haderslev Idrætscenter, torsdag 
den 26. september, så er det SMUK - Slesvigske Musik-
korps, der står for underholdningen. Mellem spisning, 
taler og overrækkelse af diplomer giver SMUK en  
koncert under ledelse af musikkorpsets egen dirigent, 
Susanne Vibæk Svanekier.
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BLUM&HAUGAARD BAND
Gennem de seneste knap 15 år har Harald 
Haugaard etableret sig som en af de førende 
folk-musikere i Europa og har vundet en stri-
be priser, blandt andet ”Årets instrumenta-
list” ved DMA Folk. Helene Blum har bjergta-
get mange tilhørere over hele verden med sin 
klare stemme og sit rene udtryk. Sammen op-
træder de i Blum&Haugaard band og er nogle 
af landets mest travle musikere med over 700 
koncerter de seneste 11 år, hvoraf de fleste har 
været i udlandet. 

HENRIK VAGN CHRISTENSEN
Henrik Vagn Christensen er en dirigent, der 
kender alt til at lede et militærorkester. Den er-
farne dirigent har således både været chefdi-
rigent for Dronningens Livgarde samt Prin-
sens Musikkorps. Han er kendt for at bevæ-
ge sig hjemmevant i vidt forskellige genrer, 
eksempelvis symfonier, operaer og musicals. 
Henrik Vagn Christensen har desuden slået 
sit navn fast som sin generations førende dan-
ske balletdirigent og har været tilknyttet både 
Den Kongelige Ballet og New York City Ballet. 
Henrik Vagn Christensen er i det hele taget en 
eftertragtet dirigent, der har ledet en række 
orkestre i det meste af verden. 

”HVIDEN STRAND” 
SMUK OG ”BLUM & HAUGAARD BAND”

STED:  Musik og Teaterhøjskolen i Toftlund

TID:  Fredag den 15. november kl. 19.30

BILLETPRIS:  Kr. 185,- Rabat kr. 25,- til medlemmer  
 af SMUK Støtteforening 

BILLETSALG: www.smukmusik.dk 

 Arrangør: SMUK Koncertfond

STED:  Bastionen, Nyborg

TID:  Tirsdag den 19. november kl. 19.30

BILLETPRIS:  Kr. 185,- Rabat kr. 25,- til medlemmer  
 af SMUK Støtteforening 

BILLETSALG:  www.smukmusik.dk 

 Arrangør: SMUK Koncertfond

STED:  Sønderjyllandshallen, Aabenraa

TID:  Onsdag den 20. november kl. 19.30

BILLETPRIS:  Kr. 185,- Rabat kr. 25,- til medlemmer  
 af SMUK Støtteforening 

BILLETSALG:  www.smukmusik.dk 

 Arrangør: SMUK Koncertfond



Verdensstjerne gæster SMUK 
Hvad mon SMUK inden længe har tilfælles med blandt 
andre Michael Jackson, Bob Dylan, Aerosmith, Tony  
Bennett, Jay Z, Sting, Beck, Peter Gabriel, Sheryl Crow  
og Paul Simon? 
De har såmænd arbejdet sammen med basunisten Mi-
chael Davis. Michael Davis har således haft en ekstra-
ordinær karriere og spillet med de største stjerner og or-
kestre. I en uge gæster han SMUK for at give sit bud på, 
hvordan musikerne kan bygge ovenpå deres musikalske 
kunnen. 

- For det første har Michael Davis en enorm erfaring. 
Han har jo spillet med ALLE, siger orkesterchef i SMUK 
Rasmus Frandsen og tilføjer:
- Men også hans tilgang til at improvisere og spille frit 
over et stykke musik er noget særligt. Han er helt unik 
og kan som ingen anden få musikken til at swinge og 
lyde legende let. Hans pædagogiske principper som un-
derviser er for nogle måske lidt kontroversielle, fordi han 
netop har så fri og legende en tilgang. 

Besøget sker i samarbejde med Det Jyske Musikkonser-
vatorium, og studerende herfra får således også mulig-
hed for at blive inspireret og lære nyt af den amerikan-
ske verdensstjerne. 
Publikum får også mulighed for at opleve det musikalske 
ikon. Det sker ved to workshop- koncerter i henholdsvis 
Haderslev og Aarhus. 

Og der er nok at glæde sig til, mener orkesterchefen.
- At Michael Davis besøger SMUK er et scoop, slår Ras-
mus Frandsen fast. 

STED: Slesvigske Musikhus, Louisevej, Haderslev

TID: Onsdag den 18. september kl. 19.30

BILLETPRIS: Gratis Adgang

BILLETSALG:  Begrænset adgang –  
 billetter kan reserveres på mail  
 smuk@smukmusik.dk (oplys navn og antal)

STED: Det Jyske Musikkonservatorium

TID: Torsdag den 19. september kl. 19.30

BILLETPRIS: Gratis Adgang

BILLETSALG:  Billetreservation ikke nødvendig

Seniorer kan igen glæde sig til SMUK
Seniorer kan igen glæde sig til SMUK 
Igen i år inviterer SMUK og Ældresagen til en munter 
eftermiddag i selskab med musikalsk hygge og højt hu-
mør. Det bliver til i alt tre seniorkoncerter i henholdsvis 
Haderslev, Kruså og Christiansfeld, men var det ikke, 
fordi SMUK har en lang række andre opgaver, der skal 
løses, så kunne det sagtens blive til mange flere. 
  
Faktisk er SMUK Seniorkoncerterne så populære, at der 
er oprettet en venteliste, oplyser orkesterchef i SMUK 
Rasmus Frandsen og tilføjer, at koncerterne også er po-
pulære hos Forsvarets Musikalske Ambassadører, der 
som altid stiller op i stærkeste opstilling, og flere af mu-
sikerne kan opleves som solister.
Dirigent Susanne Vibæk Svanekierleder koncerterne.

STED: Haderslev Idrætscenter

TID: Onsdag den 11. september kl. 14.00

BILLETPRIS: Kr. 80,-

BILLETSALG:  Biblioteket (Bispen) i Haderslev samt  
 www.smukmusik.dk

STED: Cuben, Christiansfeld

TID: Onsdag den 25. september kl. 14.30

BILLETPRIS: Kr. 50,- inkl. æblekage og kaffe

BILLETSALG:  Billetter til koncerten kan købes ved Bager   
 Jørgensen, Donslund Vine, og på  

 Krolfbanen v/Kate senest den 13. sept.

STED: Grænsehallerne, Krusaa

TID: Mandag den 30. september kl. 14.00

BILLETPRIS: Kr. 80,-

BILLETSALG:  Ingen tilmelding – bare mød op!

kort nyt
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Nytårskoncerterne med Forsvarets Musikalske Ambas-
sadører er kendt for at rumme god musik og give anled-
ning til masser af latter, og nytårskoncerten 2020 bliver 
ingen undtagelse. Det skal i hvert fald den ene af de to 
solister nok sørge for.

- Det ligger i mig at lave sjov, siger Amin Jensen og for-
klarer, at han slet ikke kan lade være med at lave løjer.    

- Så jeg regner også med at lave lidt sjov og ballade til 
nytårskoncerten, men det er først og fremmest som  
sanger, jeg er med, så det er det, der er i højsædet,  
understreger han. 

LÆKKER MUSIK
Og publikum kan roligt glæde sig til en nytårskoncert 
med masser af lækker sang. På scenen er ikke blot Amin 
Jensen, men også Julie Berthelsen, der i øvrigt også tidli-
gere har været solist til SMUK Nytårskoncert, og som og-
så ved andre lejligheder har optrådt med musikkorpset. 

Julie Berthelsen er kendt som en fremragende 
sangerinde, mens mange måske mest kender 
Amin Jensen fra komikkens verden. De sene-
re år har Amin Jensen imidlertid været på en 
mindre musikalsk rejse. Han har således mod-
taget undervisning fra operakoryfæet 85-årige 
Bonna Søndberg. 

- Hun har lært mig alt om åndedræt og alt det an-
det, der bruges i sang, siger Amin Jensen og tilfø-
jer, at han føler sig godt rustet til at give prøver på 
sit talent. 

ET ØNSKE
Programmet til SMUK  
Nytårskoncert 2020 er  
ikke helt på plads, men  
Amin Jensen har et ønske: 

- Jeg håber, der bliver masser af musik med power, ger-
ne et par opera-arier og et par Tom Jones-numre. Noget 
med power, siger Amin Jensen og tilføjer, at han allerede 
har luftet en idé over for Julie Berthelsen, som han ken-
der privat. 

- Jeg har foreslået Julie, at hun skulle synge ”Forelsket i 
København” på grønlandsk. Hun grinede, men jeg kun-
ne ikke rigtigt finde ud af, om hun grinede af høflighed, 
eller fordi hun syntes, det var en god idé, fortæller Amin 
Jensen. 

Hvorvidt Julie Berthelsen syntes, at Amin Jensen hav-
de fat i noget, og hun synger den fol-

kekære sang på grønlandsk, må 
publikum selv opdage til SMUK 
Nytårskoncert 2020. 

- Det ligger i mig  
at lave sjov
Amin Jensen er en habil sanger, som ikke kan lade være  

med at få folk til at grine. Sammen med Julie Berthelsen  

er han solist til SMUK Nytårskoncert 2020.



Julie Berthelsen har flere gange optrådt 
sammen med SMUK. Den populære sangerin-

de gjorde allerede i 2002 opmærksom på sig selv 
og sin stemme, da hun deltog i tv-programmet ”Pop-

stars”. Det resulterede i debutalbummet ”Home”, der 
blev tildelt tre priser ved Danish Music Awards i 2004.  
Siden har Julie Berthelsen optrådt ved alt fra julekon-

certer til Dansk Melodi Grand Prix. Sidstnævnte i 
2019, hvor hun sammen med Nina Kreutzmann 

Jørgensen på grønlandsk sang sangen  
“League of Light”.

Julie Berthelsen

Amin Jensen er komiker, entertainer og, 
hvad de færreste måske ved, operasanger. 

Han har været med helt fra stand-uppens spæde 
start i Danmark i begyndelsen af 90’erne og har siden 

udviklet sin stemme, så han nu også mestrer operagen-
ren. Faktisk har Amin Jensen syslet med opera de sene-
ste 16 år, men tør først nu kalde sig operasanger. Amin 

Jensen er desuden kendt fra programmer som Hit 
med sangen og er tre gange blevet kåret som 

årets tv-vært.

T
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Nytårskoncert 
2020
Udover at optræde som solister,  

sørger Amin Jensen og Julie Berthelsen også  

for at guide publikum gennem koncerten.

Solister: 
Julie Berthelsen og Amin Jensen

Dato: Fredag d. 10. januar kl. 20.00
 Lørdag d. 11. januar kl. 20.00 
 Søndag d. 12. januar kl. 20.00
 Mandag d. 13. januar kl. 20.00
Sted: Kulturhus Harmonien, Haderslev
Entré: Kr. 220,-/240,-/260,- 
Billetsalg: Biblioteket (Bispen) i Haderslev eller www.smukmusik.dk   
 OBS! Billetsalg begynder den 13. sep.
Arrangør: SMUK Koncertfond

Dato:  Onsdag d. 15. januar kl. 20.00 
Sted: Lerpøthallen, Lerpøtvej, Varde
Entré: Kr. 170,-/200,-/210,-/220,- 
Billetsalg: www.smukmusik.dk 
Arrangør: Varde Garnison/Varde Kommune

Dato:  Søndag d. 19. januar kl. 20.00
Sted:  Stærekassen, August Bournonvilles Passage, København
Entré: Kr. 250,-
Billetsalg:  Billetlugen (Tlf.: 70 263 267) eller www.smukmusik.dk 
Arrangør:  SMUK Koncertfond

Dato: Torsdag d. 23. januar kl. 20.00
Sted: Sønderjyllandshallen, Aaabenraa
Entré: Kr. 220,-/240,-/260,-
Billetsalg: Aabenraa Turistbureau (Tlf.: 74 62 35 00) eller www.smukmusik.dk  
 OBS! Billetsalg begynder den 13. sep.
Arrangør:  SMUK Koncertfond

Dato:  Fredag d. 24. januar kl. 19.30
Sted: Alsion, Sønderborg
Entré: Kr. 130,-/230,-
Billetsalg: www.smukmusik.dk 
Arrangør:  Lions Sønderborg-Alssund og Hærhjemmeværnsdistrikt Syd  
 & Sønderjylland

Dato:  Lørdag d. 25. januar kl. 20.00
Sted: Spektrum Odder, Odder
Entré:  Kr. 205,-/225,- 
Billetsalg: www.smukmusik.dk 
 OBS! Billetsalget begynder den 13. september.
Arrangør: Spektrum Odder

Amin Jensen
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Han fortæller, at han savnede, at også hans familie 
og venner på hjemmefronten blev anerkendt. 

- Det gælder både den nabo, der spørger, om han  
ikke skal ordne vandhanen, og naturligvis ægtefæl-
len, der sidder alene tilbage med børnene, siger Lars 
Jakobsen.

- Jeg syntes, der manglede en hæder til veteranernes 
familie og venner, tilføjer han og forklarer, at han 
blandt andet blev inspireret af den børnemedalje, 
som Familienetværket - et netværk af pårørende til 
udsendte soldater - har lavet. 

EN KLAR IDÉ
Den hæder er i kraft af marchen nu kommet. Faktisk 
har Lars Jakobsen lige fra begyndelsen haft en idé 
om, hvad marchen skulle indeholde. 

- Det vigtigste for mig er stemningen før, under og 
efter udsendelsen, siger han og uddyber: 

- Spændingen, når man står og pakker. Uvisheden, 
når man er ude, og forløsningen, når man kommer 
hjem. 

Lars Jakobsen præsenterede idéen for SMUKs or-
kesterchef Rasmus Frandsen, der hurtigt fattede in-
teresse. Men hvem lokker man lige til at skrive en 
march? Det havde Lars Jakobsen også svaret på. 

Jesper Riis er trompetist og komponist, og så arran-
gerer han ofte musikken til SMUK, som han derfor 
har et godt kendskab til. Men ikke nok med det. Jes-
per Riis er såmænd også gammel gymnasium-kam-
merat til Lars Jakobsen. De har således begge gået på 
Rødkilde Gymnasium i Vejle.  

- Og selv om jeg ikke har haft kontakt til ham i man-
ge år, så gav jeg ham et kald, fortæller Lars Jakobsen. 

March hylder veteranernes pårørende
“Families, Friends of Veterans march” handler blandt andet om alle dem,  

der passer på hjemmefronten, mens far eller mor er udsendt.

Jesper Riis tog opgaven, og i kraft af Lars Jakobsens 
tanker fik han hurtigt fundet en form og et sprog til 
marchen. Men det midterste element, det, der handle-
de om uvisheden, var svært at få has på.

- Men så en dag sad vi og snakkede nogle timer om 
gamle minder og mine oplevelser som udsendt. Og så 
faldt det på plads, siger Lars Jakobsen. 

SMUK indspillede marchen i efteråret, og Lars Ja-
kobsen fulgte arbejdet fra nærmeste hold. Teknike-
ren var en mand med guldørering og gang i kroppen. 
En mand, der ofte har dirigeret SMUK, nemlig Torben 
Sminge. En person, som Lars Jakobsen også husker. 
Torben Sminge gik nemlig en årgang over ham og Jes-
per Riis på Rødkilde Gymnasium, men det er en helt 
anden historie. 

  

SMUK har flere gange underholdt udsendte danske soldater bl.a. i Kabul, Afghanistan Idémanden Lars Jakobsen, komponisten Jesper Riis og tubaist i SMUK, Lars Birkelund Olsen

Siden midten af 1800-tallet har monarken og med-
lemmer af den kongelige familie fået komponeret 
deres egen march, en ære der tilfalder de færreste. 
Blandt andet derfor er det helt unikt, at de pårørende 
til danske udsendte har fået deres egen march. Den 
bærer navnet “Families, Friends of Veterans march” 
og er komponeret af Jesper Riis. 

SAVNEDE ANERKENDELSE TIL  
PÅRØRENDE
SMUK har indspillet marchen, men faktisk er det i 
et helt andet hjørne af Forsvaret, at idéen til marchen 
er fostret. Lars Jakobsen er logistikofficer i 2. førings-
støttebataljon på Rwwyes Kaserne. Fra januar 2007 
til udgang af marts 2010 var han udsendt til Afgha-
nistan, Pakistan samt Sydkorea. Det er ham, der har  
fået idéen til marchen. 

- I 3,5 år var jeg reelt ikke en del af min familie.  
Og da jeg kom hjem, oplevede jeg, at jeg modtog  
stor anerkendelse for at have været udsendt, siger 
Lars Jakobsen. 

VIL DU HØRE MARCHEN?
Så kan du kan finde den på smukmusik.dk, 
samt på Slesvigske Musikkorps’ Facebooksi-
de og  YouTube kanal

Kort om børnemedaljen

Børnemedaljen gives til, børn, som har været 
berørt af et nært familiemedlems udsendelse.



 

Se alle musikkorpsets aktiviteter og find oplysninger om de enkelte arrangementer på www.smukmusik.dk

Følg SMUK på Facebook
Ret til ændringer forbeholdes.

SEPTEMBER
5. september Flagdag for Danmarks udsendte Haderslev/Varde

6. september Fredagsparade Haderslev

11. september Seniorkoncert – Haderslev Idrætscenter Haderslev

13. september Fredagsparade Haderslev

18. september Workshop koncert m. Michael Davis – Slesvigske Musikhus Haderslev

19. september Workshop koncert m. Michael Davis – Konservatoriet Aarhus

20. september Parade – Indvielse af mindesmærke i Mindelunden København

24. september Indspilning af videohilsner til Danmarks udsendte Haderslev

25. september Seniorkoncert – Cuben Christiansfeld

26. september Koncert i forbindelse med Frivillighedsfest Haderslev

27. september Udnævnelsesparade – Varde Kaserne Varde

30. september Seniorkoncert – Grænsehallerne Kruså

OKTOBER
1. oktober Fødselsdagsparade – Slesvigske Fodregiment Haderslev

5. oktober Medaljemarch – Ryes Kaserne Fredericia

8. oktober SMUK Efterårskoncert – Tønder Kulturhus Tønder

10. oktober SMUK Efterårskoncert – Kulturhus Harmonien Haderslev

11. oktober Fredagsparade Haderslev

24. oktober Faneindvielse – Ryes Kaserne Fredericia

28./29. oktober Indspilning af videohilsner til Danmarks udsendte Sjælland

NOVEMBER
1. november Fødselsdagsparader Oksbøl/Fredericia

6. november FSR Fødselsdagskoncert Fredericia

8. november Fredagsparade Haderslev

11. november Parade - Afslutning af 1. Verdenskrig Haderslev

15. november “Hviden Strand” - SMUK og Blum&Haugaard Toftlund

19. november “Hviden Strand” - SMUK og Blum&Haugaard Nyborg

20. november “Hviden Strand” - SMUK og Blum&Haugaard Aabenraa

21. november “Hviden Strand” - SMUK og Blum&Haugaard (lukket arr.) Tønder

22. november Fredagsparade Haderslev

29. november Fredagsparade Haderslev

DECEMBER
2. december Børnejulekoncerter – Kulturhus Harmonien Haderslev

3. december Børnejulekoncerter – Kulturhus Harmonien Haderslev

4. december Parade – Oksbøl Oksbøl

6. december Fredagsparade Haderslev

9. december Faneparade - Fighterwing Skrydstrup Skrydstrup

12. december Julegudstjeneste - Domkirken Haderslev

13. december Julegudstjeneste – Michaelis Kirke Fredericia

18. december Julekoncert – SMUK og Haderslev Pigekor Haderslev

20. december Fredagsparade Haderslev

UDDRAG AF SMUK KALENDER


