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KÆRE LÆSERE
 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har set 
frem til at kunne skrive disse ord. Faktisk har jeg ven-
tet med næsten længsel på at kunne sætte mig til ta-
sterne og skrive denne sætning til nyhedsmagasinet: 
Alle restriktioner er nu væk, og SMUK er tilbage for 
fuld styrke. 

Vi er således klar til igen at give jer store musikalske 
oplevelser, akkurat som før coronaen ramte Danmark. 
Og vi er klar til at løse vores opgaver internt i Forsva-
ret uden at tage en masse forbehold på grund af CO-
VID-19. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, 
at de mange måneders nedlukning og manglende mu-
lighed for at optræde for andre har været en hård pe-
riode for både den enkelte musiker, men også for or-
kesteret som helhed. 

Derfor har det været helt særligt at kunne optræde 
for jer igen, eksempelvis i forbindelse med ”SMUK Ef-
terårskoncert” og ”SMUK møder Duke Ellington”.  
I den forbindelse vil jeg også gerne benytte lejligheden 
til at udtrykke min store glæde over, at vi kommer til 
at tage hul på 2022 med maner. 

Det er således lykkedes at få en af tidens mest efter-
spurgte solister med til at lave et brag af en nytårskon-
cert. Hvem det er, kan du læse mere om her i bladet. 

God læselyst

Rasmus Frandsen 
Orkesterchef  

KÆRE MEDLEMMER
 
Det ser ud til, at epidemien er ved at miste sit tag i 
danskerne, og at vi atter kan vende tilbage til normale 
tilstande. SMUK spiller igen for fuld musik og ses ud-
folde sig til glæde for både Forsvaret og den danske 
befolkning. Det betyder, at vi har kunnet opleve og kan 
se frem til en række spændende koncerter med bl.a. 
de populære seniorkoncerter i Haderslev, Kruså og 
Christiansfeld, frivillighedskoncert i Haderslev Idræts-
center, efterårskoncert i Kulturhus Harmonien og ju-
lekoncerter med Haderslev Domkirkes Pigekor. 

Og efter nytår glæder vi os til igen at opleve nytårs-
koncerterne, der betager og henrykker publikum over 
det ganske land med musikernes virtuositet, opfind-
somhed og humor.

For medlemmerne vil vi i støtteforeningens bestyrelse 
holde øje med muligheder for at tilbyde oplevelser ud 
over de ovenfor nævnte arrangementer. Tilbuddene til 
medlemmerne vil blive annonceret i forårsnummeret 
af Nyhedsmagasinet samt på hjemmesiden og via ny-
hedsmails. Det har været en stor glæde under epide-
mien at mærke den fortsatte og usvækkede opbakning 
til SMUK. Vi glæder os til at møde jer – støttemed-
lemmerne bag SMUK – derude til arrangementerne.

På gensyn

Keller Nielsen 
Formand for SMUK Støtteforening

 INDHOLD
 04 SMUK på fremmed grund 

Danske udsendte løser opgaver i en lang række lande. I årtier er SMUK 
fulgt efter i respekt for det store arbejde og for at sige tak. 

 06 Julen er korsang svøbt i messingmusik 
Så simpelt kan det siges. Der er derfor al mulig grund til at sætte kryds ved 
den 30. november, hvor Haderslev Domkirkes Pigekor og SMUK inviterer 
til årets julekoncert.   

 08  SMUK siger tak
Det sker ved tre julekoncerter for veteraner og deres pårørende.  

10  Ny dirigent måtte øve foran spejlet
Michael Aaberg Thomsen er nyeste medlem af SMUK. Han begyndte 
omtrent samtidig med, at Danmark blev lukket ned. Mød dirigenten og læs 
om hans bemærkelsesværdige opstart i musikkorpset.  

 12  Stjernedirigenten, SMUK og masser af klassisk musik
SMUK Efterårskoncert bliver ledet af ingen ringere end Per-Otto Johansson 
og byder på stor, klassisk musik og masser af solopræstationer. 

 14  Nytårskoncerten vender tilbage
Planlægningen af årets fest er gået i gang. Corona spolerede seneste SMUK 
Nytårskoncert. Nu tager orkesteret revanche.

 

Du kan også købe et gavekortbevis på www.haderslev-butikker.dk 
og få det sendt pr. mail eller SMS. Så kan du printe det med det samme eller 
videresende det direkte til modtageren.

KAN BRUGES I

95
FORRETNINGER

DET FÆLLES

FOR HADERSLEV KOMMUNE
GAVEKORT

Køb det i: 
- Føtex
- Bispen
- Meny
- SuperBrugsen
- Kvickly Vojens
- Gram Gaveshop
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Verden og den politiske situation har altid været un-
der forandring. Der har været verdenskrige, en mur, 
som blev rejst og faldt igen. Og der har været angreb 
på tvillingetårne.  

De seneste årtier har Folketinget besluttet, at Dan-
mark i endnu højere grad skulle engagere sig mili-
tært. I årene 1991-2018 var knap 80.000 danske solda-
ter således udsendt. SMUK er fulgt med i kølvandet 
og gør det til stadighed.

CHEFSKIFTE I POLEN 
Næste internationale opgave finder sted i byen Szc-
zecin, der ligger ikke langt fra den polsk-tyske græn-
se. Her ligger NATO-hovedkvarteret Multinational 
Corps Northeast. 

Korpsets mission er at medvirke til at sikre fred, sik-
kerhed og stabilitet i Østersø-regionen. 24 nationer 
er repræsenteret på basen, og ledelsen af den går 
på skift mellem Danmark, Tyskland og Polen. I no-
vember er det en dansker, der sætter sig i chefstolen, 
hvilket SMUK er med til at markere. Akkurat som 
SMUK har gjort det tidligere. For at bakke op om 
danske soldater på mission rundt om i verden er en 
af SMUKs vigtigste opgaver. 

EN JULETRADITION
Allerede under den kolde krig var SMUK med 
til at løfte moralen hos danske soldater på frem-
med grund. Det skete blandt andet på den forholds-
vis store NATO-base i Neumünster i Nordvesttysk-
land. Det var en tradition, at SMUK deltog ved ju-
legudstjenesten og sørgede for underholdningen til 
julekoncerten. 

- Det har altid været en fornøjelse at besøge danske 
udsendte på de forskellige baser, også i Europa. Der 
er måske mange, der i det daglige ikke tænker over, 
at der er danske soldater i eksempelvis Polen og Bal-
tikum, som løfter vigtige opgaver. Soldater, der er 
væk fra deres familier og fortjener anerkendelse, si-
ger SMUKs orkesterchef Rasmus Frandsen og for-
tæller, at SMUK eksempelvis har sendt ensembler til 
Baltikum for også at sprede julestemning her. 

RAMSTEIN
Gennem årene er det blevet til talrige internationale 
besøg for SMUK. Et af de besøg, der har gjort størst 
indtryk, var et besøg på Ramstein Air Base. Besøget 
fandt sted, mens krigen i Afghanistan var på sit hø-
jeste. På basen var et stort hospital drevet af USA. 
Det var på dette hospital danske soldater kæmpede 
for deres liv, når de var blevet såret i Afghanistans 
ørken. Det var også her, de faldne kom til, før deres 
sidste rejse hjem til Danmark. Det var en meget fin 
koncert og en rørende tak til personalet på hospita-
let og basen. 

FJENDELAND
Tilbage til Szczecin. Efter murens fald, kommunis-
mens kollaps og udvidelsen af NATO blev der i be-
gyndelsen af 1990’erne etableret en NATO-base i 

denne polske by. Faktisk var SMUK blandt de før-
ste, der var med til at marchere gennem gaderne i 
det, der få år forinden havde været fjendeland. Det 
er i øvrigt ikke kun ved chefskifte, Forsvarets Mu-
sikalske Ambassadører gæster basen. Traditionen 
med julekoncerter er nemlig flyttet fra Nato-basen 
i Neumünster, der ikke længere er aktiv, til basen i 
Szczecin.

- Det ligger i vores DNA, at vi naturligvis følger med 
de danske soldater, uanset hvor i verden de bliver 
sendt til. De senere år har vi også besøgt Kabul for at 
støtte de danske soldater, der var til stede her, siger 
orkesterchefen og oplyser, at SMUK senere på året 
skal gæste de danske tropper i Irak.  

Siden 1991 har danske soldater blandt andet 
været udsendt til: 

Afghanistan, Kosovo, Balkan, Irak/Syrien, Li-
byen, Adenbugten, Mali, Libanon og Baltikum. 

Verden rundt
SMUK pakker snart kufferten og drager til Polen. Det er langt fra første gang, 
at SMUK drager ud. Og det er langt fra sidste.

DET DANSKE ENGAGEMENT 
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JULESANG OG MESSINGKLANG (2 SIDER)

Selv dirigenten 
hedder noget 
med jul 
SMUKs dirigent Michael Aaberg Thomsen 

og Haderslev Domkirkes Pigekors dirigent 

Thomas Berg-Juul leder sammen den po-

pulære julekoncert, hvor messingmusik og 

korstemmer går op i en højere enhed.

Risengrød og kanel. Flæskesteg og rødkål. Juletræ og 
julelys. Korsang og Messingmusik. Det er ting, der 
bare klæder hinanden, når det gælder julen og den 
rette julestemning. Det er også derfor, du skal skyn-
de dig at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 30. 
november.  
Det er nemlig her, du kan opleve SMUK og Hader-
slev Domkirkes Pigekor give julekoncert i Kulturhus 
Harmonien. 

Og der er nok at glæde sig til, slår dirigent og le-
der af Haderslev Domkirkes Pigekor Thomas Berg-
Juul fast:

- Der er blevet sparet en masse god energi op, siger 
han med henvisning til, at sidste års julekoncert med 
SMUK og pigekoret ikke kunne gennemføres på 
grund af COVID-19. 

- Konceptet med SMUK og pigekoret er simpelthen 
så fedt. Det oplevede vi i 2019, hvor vi holdt et brag af 
en julekoncert, og hvor billetterne blev revet væk, si-
ger Thomas Berg-Juul.

ANDRE MULIGHEDER
Haderslev Domkirkes Pigekor er, som navnet anty-
der, fast tilknyttet Haderslev Domkirke. Ifølge Tho-
mas Berg-Juul giver det en række fordele, at koncer-
ten bliver holdt på Harmonien frem for i Domkirken. 

- At vi rykker ud af kirken og over på Harmonien, 
giver os lidt andre muligheder i forhold til repertoi-
ret, fordi der er noget julemusik, der ikke egner sig 
til kirken. 

Vi vil gerne holde fast i, at vi primært er et domkir-
kekor, og vi derfor i kirken bruger et repertoire, der 
passer til kirkens budskab, siger han og forklarer, at 
publikum til julekoncerten med SMUK eksempelvis 
vil kunne opleve et potpourri fra de populære ”Ale-
ne Hjemme” film samt musik fra Disneys udgave 
af ”Et juleeventyr”. Musik, pigekoret typisk ikke vil 
fremføre i kirkerummet. 

ET DRYS STJERNESTØV
Ingen julekoncert uden stemningsfyldte julesalmer. 
Det gælder også for julekoncerten med SMUK og 
Haderslev Domkirkes Pigekor. 

- Selvom vi rykker ud af kirken, så står de danske ju-
lesalmer os så nært, at dem bliver publikum natur-
ligvis ikke snydt for, men salmerne kommer i nogle 
forrygende arrangementer, siger Thomas Berg-Juul. 

- Det er klassiske julesalmer iklædt en lidt moderne 
tonedragt. Uden det går ud over genkendeligheden, 
får salmerne lige et drys stjernestøv, som nok vil få 
folk til at spidse øre, tilføjer han.

SMUK og Haderslev Domkirkes Pigekor har ved flere lejligheder optrådt sam-
men. Og altid vokser der noget helt særligt ud af mødet mellem det talentfulde kor 

og det erfarne, professionelle musikkorps. 

Vidste du…

… at koret har flere ugentlige prøver, individuel sang-
undervisning samt 20 til 25 koncerter om året?

… at de fleste af korets medlemmer har sunget i  

aspirantkoret siden 3. klasse?

… at for at blive en del af koret skal man en gennem en 

optagelsesprøve. Den kommer typisk før 7. klasse? 

… at optagelsesprøven ikke alene handler om pigernes  
evne som sanger, men også om deres vilje, lyst og dedikation 
– der er typisk korprøver tre gange om ugen? 

… at Haderslev Domkirkes Pigekor er tilknyttet 

Haderslev Sangakademi og arbejder for sangens 

udbredelse både på elite- og breddeniveau? 

… at Haderslev Domkirkes Pigekor udgøres 

af 45 sangere i alderen 12 til 22 år?

”JULESANG & MESSINGKLANG”
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STED:  Kulturhus Harmonien

TID:  Tirsdag den 30. november kl. 19.30

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

BILLETSALG:  www.smukmusik.dk eller Kulturhus Bispen  
 i Haderslev



At være soldat og tjene Danmark på udenlandske 
missioner er et forløb i tre faser. Først skal man ud-
dannes herhjemme, så skal man ud på mission, og 
efter hjemkomsten venter en tilværelse som veteran. 
Gennem sit virke ønsker SMUK at bakke op, uan-
set om man er menig soldat herhjemme, udsendt el-
ler veteran. Det forklarer SMUKs orkesterchef, Ras-
mus Frandsen.  

- Musikkorpset deltager ved parader i garnisonsby-
erne, vi besøger de udsendte, og vi gør alt, hvad vi 
kan, for at støtte veteranerne. Det sker primært gen-
nem støtte til veteranhjemmene, siger han og tilføjer:

- Veteranerne har vores dybeste respekt. Vi har på 
nærmeste hold oplevet deres professionalisme og det 
pres, de har arbejdet under. De fortjener vores tak-
nemlighed, også når de ikke længere er på mission, 
siger Rasmus Frandsen.

- Det er baggrunden for, at SMUK denne jul inviterer 
veteraner og deres pårørende til julekoncert i Frede-
ricia, Gråsten og Løgumkloster, fortsætter han.

Der er således ikke offentlig adgang til koncerterne, 
understreger Rasmus frandsen.

NYT INITIATIV
Tidligere har SMUK blandt andet deltaget ved åb-
ningen af veteranhjem i Varde og Fredericia, ligesom 
orkesteret ofte har underholdt ved diverse arrange-
menter på veteranhjemmene. Julekoncerterne er et 
nyt initiativ, der skal være med til at sprede lidt jule-
stemning. Koncerterne byder således på klassisk ju-
lemusik, en præst vil sige et par ord, og så er der lagt 
op til fælles julesang. 

- Vi synes, julen på mange måder er en oplagt tid at 
takke veteranerne for deres store indsats, forklarer 
Rasmus Frandsen.

De tre koncerter er arrangeret i samarbejde med ve-
teran-koordinatorerne og finder sted henholdsvis 
den 15. december i Sct. Michaelis Kirke i Frederi-
cia, der er gammel garnisonskirke, den 20. december 
i Løgumkloster Kirke samt den 21. december i Grå-
sten Slotskirke. 

- Det er første gang, vi laver koncerter som disse. 
Vi håber imidlertid, at koncerterne vil blive en til-
bagevendende begivenhed. At koncerterne igen og 
igen vil være et sted, hvor veteranerne og deres kære 
mærker Forsvarets taknemmelighed, siger Rasmus 
Frandsen. 

siger tak med  
julestemning
Til december inviterer SMUK veteraner og deres 

pårørende til julekoncerter. 
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Det er forår, det er midt i en corona-tid, Danmark er 
lukket ned, og familierne til musikerne i SMUK må 
dagligt finde sig i at lytte til skalaer og forskellige 
etuder, når musikerne øver i deres hjem. 

En familie er imidlertid forskånet for lyden af brand-
varme messinginstrumenter, nemlig 34-årige Mi-
chael Aaberg Thomsens hustru og to børn. 

Michael Aaberg Thomsen blev ansat i SMUK med 
første arbejdsdag den 1. april, altså under nedluk-
ningen, og han må derfor øve ganske for sig selv og 
uden sine nye kollegaer. Men da han øvede sig, fore-
gik det i stilhed. Michael Aaberg Thomsen er nemlig 
SMUKs nye musikdirigent. 

- Jeg dirigerede foran spejlet, fortæller han og for-
klarer, at han på den måde kan se sine bevægelser, 
mens han gennemgår et værk, og derved kan vurde-
re om ”han er til at holde ud at se på”, som han siger. 

ET PROFESSIONELT ORKESTER 
Inden Michael Aaberg Thomsen blev ansat i SMUK, 
var han ansat som musiker og vicedirigent hos Den 
Kongelige Livgardes Musikkorps. Han har derfor ob-
serveret dirigentens arbejde fra flere vinkler. 

- Det er ufatteligt, hvor meget kommunikation, der 
kan ligge i hænderne. Den måde at tale til musiker-
ne på; der er så mange lag, siger Michael Aaberg 
Thomsen. 

- På den måde er det tydeligt at mærke, at SMUK er 
et professionelt orkester. De reagerer på alt den re-
spons, de får fra mig.

EN UNG ALDER
Michael Aaberg Thomsen havde sin dirigentdebut i 
en ung alder.

- Da jeg var 13 år, dirigerede jeg Juelsminde Pigegar-
de, og som 17-årig dirigerede jeg Horsens Garden, 
siger han.

Michael Aaberg Thomsen var i årevis aktiv i Juels-
minde Pigegarde og Horsens Garden, hvor han ud 
over at dirigere spillede euphonium. 

- Og det er sådan i Horsensgarden, at de ældre ele-
ver skal undervise de yngre, og min første elev var 
faktisk Mads Naomi Nielsen, så man kan sige, at vi 
har fulgtes ad længe. Vi har også spillet sammen i 
Det Danske Ungdoms Brassband, der er et slags ung-
domslandshold inden for messingmusik, siger Mi-
chael Aaberg Thomsen.  

Nu krydses deres veje igen. Mads Naomi Nielsen 
spiller således basbasun og euphonium i SMUK og 
skal altså igen samarbejde med sin læremester fra ti-
den i Horsensgarden. 

KENDTE ANSIGTER
I november vandt Michael Aaberg Thomsen konkur-
rencen i Slesvigske Musikhus, der sikrede ham an-
sættelsen hos SMUK. Ved denne lejlighed hilste han 
naturligvis på dem, der skulle blive hans kommen-
de kollegaer. 

- Og samtidig kendte jeg en del af musikerne fra an-
dre sammenhænge, siger Michal Aaberg Thomsen 
og forklarer, at han derfor havde fået sat ansigt på 
musikerne i SMUK, inden COVID-19 ramte, og musi-
kerne blev sendt hjem. 

- Det var naturligvis en meget speciel oplevelse at 
blive ansat som musikdirigent uden at kunne få lov 
at stille sig op foran orkesteret og lede musikerne 
gennem et værk, fortæller Michael Aaberg Thomsen.  

LYSFESTEN
Første gang han for alvor fik lejlighed til det var, da 
SMUK traditionen tro deltog ved Lysfesten i Hader-
slev og markerede befrielsen.

- Jeg kunne godt mærke, der var et vist forventnings-
pres. Lysfesten er en af de markante dage i kalende-
ren, og det er en begivenhed, som bare skal køre. Jeg 
var en helt ny mand i orkesteret, men jeg havde hel-
digvis kollegaer, der var gode til at forklare, hvad 
der skulle ske, og når showet kører, er det bare om at 
kaste sig ud i det. 

Siden er andre opgaver kommet til, blandt andet har 
SMUK spillet til grundlovsarrangement og taget 
imod kongeskibet. Alt sammen noget, som Michael 
Aaberg Thomsen har prøvet med Livgarden. Nu gør 
han det som musikdirigent for SMUK, og han nyder 
sin nye rolle. 

- Som dirigent har du ansvaret for hele orkesteret og 
skal have fokus på mange flere detaljer og niveauer. 
Som musiker har du den luksus mest at være foku-
seret på det, som du selv og de musikere, der sidder 
tættest på dig, gør, siger han og tilføjer: 

- Musikerne i SMUK er rigtigt søde og dygtige, og 
der er en hyggelig stemning. Og så er der en vil-
je til gerne at ville gøre det en lille smule bedre hver 
eneste dag. 

Dirigenten, 
der manglede et orkester
Michael Aaberg Thomsens første tid hos 

SMUK blev, som ingen havde forestillet sig det.

Ud over at dirigere SMUK, dirigerer 
Michael Aaberg Thomsen også  

Lyngby-Taarbæk Brass Band.

Dirigent: Michael Aaberg Thomsen
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Mens Richard Wagner komponerede operaen ”Par-
sifal”, havde han efter sigende tanke på den særlige 
akustik i operahuset i byen Bayreuth, der ligger i den 
sydøstlige del af Tyskland. Operahuset havde han 
selv fået bygget, og på den måde er der en tråd til op-
førelsen af netop Parsifal under dette års Rued Lang-
gaard Festival i Ribe, som SMUK medvirkede i. Kon-
certen fandt således sted i Ribe Domkirke, hvor aku-
stikken ligeledes er i klasse for sig, og hvor rummet 
har den storhed, der hører en Wagner-opera til. 

Operaen var tilpasset domkirken, og Per-Otto Johan-
sson var dirigent, mens tenoren Magnus Vigilius 
havde rollen som frelseren Parsifal. Sopranen Brit-To-
ne Müllertz var troldkvinden Kundry, mens bassan-
geren Stephen Milling indtog rollen som gralsridde-
ren Gurnemanz. Forsvarets Musikalske Ambassadø-
rer stod som sagt for musikken.    

MUSIKALSKE ELITESTYRKER
Selv om det hører til sjældenhederne, at SMUK med-
virker ved store operaer som denne, var det helt na-
turligt, at musikerne blev kastet ud i opgaven, mener 
SMUKs orkesterchef Rasmus Frandsen. 

- Vi er en slags musikalske elitestyrker, der skal kun-
ne repræsentere Forsvaret under alle forhold og in-
den for alle musikalske genrer. Vi har kollegaer i For-
svaret, der bliver droppet ned i ukendt terræn og 
skal løse en opgave. Lidt på samme måde er det for 
os. Vi skal også kunne operere i musikalske landska-
ber, vi kender mindre godt, siger han. 

EN STOR FORNØJELSE
Ribe Domkirke er et fredsom-
meligt rum, og de eneste salver, 
der lød, var naturligvis klapsal-
ver. Deres intensitet var imidlertid 
bemærkelsesværdig. 

Det samme var koncerten, mener 
Rasmus Frandsen.

- Vi er vant til at bevæge os inden for 
den klassiske musik, men som sagt er 
opera ikke det, vi har spillet mest. Der-
for er det ekstra flot, at musikerne levere-
de, som de gjorde. Og så må vi bare sige, 
at det var en stor fornøjelse at arbejde sam-
men med tre så dygtige operasangere, siger 
orkesterchefen. 

Wagner for fuld 
udblæsning
SMUK deltog også i dette års ”Rued Langgard Festival”. 

Her var musikkorpset med i en storslået opførelse af en 

tilpasset version af operaen ”Parsifal”. 
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Levende krøller, et levende smil,  
levende øjne og en mindst lige så  
levende sangstemme. Dorthe Gerlach 
er indbegrebet af liv og godt humør, 
og nu kan hun opleves i selskab med 
Forsvarets Musikalske Ambassadører. 
Dorthe Gerlach er nemlig solist  
til SMUK Nytårskoncert 2022. 

Dorthe Gerlachs udstråling er unik. Det samme er 
hendes musikalske alsidighed, hvilket har gjort hen-
de til en af tidens mest efterspurgte solister. Til nyt-
årskoncerten vil publikum derfor både kunne høre 
Dorte Gerlachs egne sange og fortolkningerne af an-
dres. Hendes måde at fortolke på er i særklasse, og 
hun er kendt for blandt andet at servere Dolly Parton 

tilsat et ekstra skud energi. Måske har man oplevet 
Dorthe Gerlach i tv-programmet “Toppen af Pop-
pen” hvor hun i den grad har gjort sig bemærket og 
sparket benene væk under alt og alle. 

Eller måske husker du hende bedst fra bandet 
”Hush”, som debuterede i 2004. I 2015 udsendte hun 
debutalbummet ”Natlys”. 

Dorthe Gerlach er en alsidig kunstner, der blandt an-
det har lagt vokal til Chris Minh Dokys jazzmesse i 
Vor Frue Kirke i København. Til DRs mindekoncert 
for Kim Larsen i 2018 på Rådshuspladsen fortolkede 
hun ”This is my life”.

Publikum kan med andre ord glæde sig til en nyt-
årskoncert, der som andre år bliver spækket med 
god musik, latter og fantastisk stemning.

Dorthe Gerlach
GLÆD DIG TIL

Solist: Dorthe Gerlach 
Dirigent: Michael Aaberg Thomsen 

Dato:  Torsdag d. 13. januar kl. 20.00 
 Fredag d. 14. januar kl. 20.00  
 Lørdag d. 15. januar kl. 20.00 
 Søndag d. 14. januar kl. 20.00 
Sted:  Kulturhus Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev 
Entré:  220,-/240,-/260,-  
Billetsalg:  www.smukmusik.dk eller Kulturhus Bispen     
 OBS! Billetsalg begynder den 29. oktober
Arrangør:  Foreningen SMUK Koncertfond 
 

Dato:   Onsdag d. 19. januar kl. 20.00  
Sted:  Vestjysk Bank Sportium, Lerpøtvej 55, 6800 Varde 
Entré:  220,-/240,-/260,- 
Billetsalg:     www.smukmusik.dk  
Arrangør:  Varde Kaserne, Oksbøl Kaserne, Hjemmeværnsskolen i Nymindegab  
 og Varde Kommune 
 

Dato:  Torsdag d. 20 januar, kl. 20.00 
Sted:  Sønderjyllandshallen, H. P. Hanssensgade 7, 6200 Aabenraa 
Entré:  240,-/260,- 
Billetsalg:  www.smukmusik.dk   
 OBS! Billetsalg begynder den 29. oktober 
Arrangør:   Foreningen SMUK Koncertfond 
 

Dato:   Søndag d. 23. januar kl. 20.00 
Sted:   Stærekassen, August Bournonvilles Passage, København 
 Entré:   250,- 
Billetsalg:   www.smukmusik.dk
 OBS! Billetsalg begynder den 29. oktober  
Arrangør:   Foreningen SMUK Koncertfond i samarbejde med  
 Lions Klub København  Østerbro 
 

Dato:   Fredag d. 28. januar kl. 19.30 
Sted:  Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg 
Entré:  140,-/240,- 
Billetsalg:  www.smukmusik.dk
 OBS! Billetsalg begynder den 29. oktober 
Arrangør:   Lions Sønderborg-Alssund og Hærhjemmeværnsdistrikt Syd & Sønderjylland
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Oberst glæder sig til

Nytårskoncert 

Traditionen tro gæster SMUK Nytårskoncert også 
Stærekassen på Det Kongelige Teater. Til koncerten 
er Interforce Region Hovedstaden medarrangør.

Interforce Region Hovedstaden er kort fortalt et net-
værk af cirka 450 medlemsvirksomheder, som har 
valgt at bakke op om, at ansatte i danske virksomhe-
der kan udfylde vigtige funktioner i Forsvaret.

- Gennem nytårskoncerten i Stærekassen har Inter-
force Region Hovedstaden mulighed for at række ud 
til deres samarbejdspartnere i erhvervslivet og styr-
ke relationen til dem, siger oberst Lars Mouritsen, 
der er regimentschef for Slesvigske Fodregiment.

- Og netop erhvervslivet er en vigtig medspiller, der 
kan være med til at støtte op om Forsvarets opgave-
løsning, siger oberst Lars Mouritsen og forklarer, at 
eksempelvis medlemmer af reserven har brug for 

Landet over gled 2020 ind i 2021 mere stille end nor-
malt på grund af COVID-19. Forsvarets Musikalske 
Ambassadører lod eksempelvis deres instrumenter 
forblive tavse og ingen koncertsale blev fyldt af fest-
klædt messingmusik til SMUK Nytårskoncert. I år 
bliver det anderledes. 

SMUK Nytårskoncert vender tilbage for fuldt brag. 
Dorte Gerlach er solist, og musikerne i SMUK klar 
med masser af løjer og vellyd. Med andre ord er der 
nok at glæde sig til. 

EN VÆSENTLIG PLATFORM
En af dem, der ser frem til SMUK Nytårskoncert 
2022 er oberst Lars Mouritsen, der er regimentschef 
for Slesvigske Fodregiment, som SMUK er en del af. 

- SMUK Nytårskoncert er med til at understøtte, at 
vi kan række ud til andre dele af samfundet både lo-
kalt og regionalt. Der er stor opbakning til SMUK, og 
nytårskoncerterne er en festlig måde at række ud på, 
forklarer han. 

- Samtidig er nytårskoncerterne en væsentlig plat-
form i forhold til vores regimentspleje og vores sam-
arbejde med forskellige partnere. Gennem nytårs-
koncerterne kan vi give lidt tilbage til alle dem, 
der støtter os og bakker os op, tilføjer oberst Lars 
Mouritsen.  

BYGGER BRO
Det er derfor ikke kun for publikum i salene, at nyt-
årskoncerterne har stor værdi.  For gennem musik er 
det muligt at bygge bro. 

- Nytårskoncerterne med SMUK har stor værdi for 
regimentet og for Forsvaret, fordi SMUK med kon-
certerne rent geografisk når ud, hvor resten af For-
svaret ikke så ofte kommer ud. Der er ikke længe-
re så mange garnisoner og øvelser i det åbne land, 
så der er flere områder, hvor Forsvaret normalt ik-
ke er til stede, siger oberst Lars Mouritsen og forkla-
rer, at koncerterne er med til skabe sammenhængs-
kraft mellem Forsvar og civilsamfund, herunder 
erhvervslivet. 

muligheden for at kunne deltage i militære uddan-
nelser og øvelser, der også kan ligge i arbejdstiden. 

- Samtidig spiller erhvervslivet også en rolle, når 
ansatte i Forsvaret ikke længere har lyst til at væ-
re i uniform og skal have en civil karriere, tilføjer 
obersten. 

Han glæder sig over, at Slesvigske Fodregiment og 
Interforce Region Hovedstaden sammen inviterer til 
nytårskoncert i Stærekassen. 

- Der er brug for, at alle tandhjul i Forsvaret kan ar-
bejde sammen, som han siger. 

Det er planen, at samarbejdet med Interforce tillige 
udvides til Region Sønderjylland, hvor der arbejdes 
på en løsning i Haderslev.

Interforce er medvært  
til nytårskoncert

Og det gør han ikke kun fordi, han nyder musikken og at grine af de muntre 

indslag. Nytårskoncerten er en vigtig platform for Slesvigske Fodregiment. 
Når SMUK byder nytåret velkomment i Stærekassen, sker det i 

samarbejde med Interforce Region Hovedstaden. 
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kort nytkort nyt

Klar til galla 

SMUK har fået nye gallauniformer. For at være helt 
korrekt er der tale om nye, gamle uniformer. Sagen 
er nemlig den, at da SMUK overgik fra Telegrafregi-
mentet til Slesvigske Fodregiment, måtte orkesteret 
aflevere sine telegraf-gallauniformer, da orkesteret 
nu var del af et let infanteri-regiment.

Prinsens Musikkorps er overgået fra Hæren til Fly-
vevåbnet og har i den forbindelse fået deres ”let in-
fanteri-gallauniformer” til overs. Det er disse unifor-
mer, som nu er kommet SMUK i hænde.

Uniformerne skal nu gås igennem og tilpasses de 
enkelte musikere i SMUK. Vi glæder os til at vise 
dem frem.

‘

Dansk julestemning i Irak 

Der er en tid på året, hvor danske udsendte især mær-
ker savnet af deres familier, nemlig ved juletid. Det 
har SMUK oplevet, når musikkorpset har besøgt dan-
ske enheder i forbindelse med højtiden. Uanset i hvil-
ket af verdens brændpunkter soldaterne har befundet 
sig, har det været tydeligt at mærke, hvordan besøget 
af SMUK og hilsnerne hjemmefra har varmet langt 
ind bag uniformerne. I år bliver ingen undtagelse. Her 
får danske soldater i Irak besøg af Forsvarets Musikal-
ske Ambassadører og mulighed for at mærke lidt god, 
gammeldags dansk julestemning.  

Julen er en travl tid også for musikkorpset, og af prak-
tiske- og sikkerhedsmæssige årsager er det ikke hele 
orkesteret, der er på farten. Der vil derfor også være 
musikere hjemme i Slesvigske Musikhus til at løse op-
gaverne på hjemmefronten.

Kongeskibsmodtagelse og koncerter på  
vestkysten

Der er en tæt forbindelse mellem Kongehuset og SMUK. 
Det bliver blandt andet understreget, når Kongeskibet 
Dannebrog og medlemmer af kongefamilien står til søs. 
Når det sker, står Forsvarets Musikalske Ambassadører 
klar til at tage imod på kajen i den by, hvor kongeskibet 
lægger til. Akkurat som det var tilfældet i sensommeren, 
hvor Dronning Margrethe gæstede Esbjerg. 

Her gav SMUK en 30 minutter lang koncert, før konge-
skibet lagde til, og hilste traditionen tro regenten vel-
kommen med ”Kong Christian stod ved højen mast”, 
mens der blev givet et nifoldigt leve. 

Herefter gik turen videre til et lokalt plejecenter, hvor 
SMUK gav beboerne en festlig koncert på den festlige 
dag, hvorefter musikkorpset spredte musik på Esbjergs 
centrale torv til glæde for de mange fremmødte. 
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Skoleelever sikrer den god julestemning 

Julen er traditionernes tid, og i Haderslev Kommune 
har eleverne i 3. og 4. klasse efterhånden fået deres 
helt egen. De seneste år har de nemlig blæst deres 
familier og andre juleelskere bagover med et brag 
af en julekoncert. Sådan bliver det også i år. Og der 
er næsten garanti for, at taget på Kulturhus Harmo-
nien letter, når sangglade børn fra skolerne i Hader-
slev Kommune igen synger julen ind i selskab med 
SMUK. Som det har været tilfældet de tidligere år, 
bliver koncerterne gennemført under ledelse af Jacob 
Høgsbro. 

Før eleverne står på scenen, har den kyndige diri-
gent arbejdet med børnene og musikken, og faktisk 
er det helt utroligt, hvor meget børn kan rykke sig 
musikalsk på meget kort tid. 



 

OKTOBER
26. oktober Trænregimentets årsdag - parade Aalborg

29. oktober Billetsalget til SMUK Nytårskoncerter begynder Hele landet

29. oktober Fredagsparade Haderslev

NOVEMBER
5. november Jægerkorpsets 60 års-dag - parade Aalborg

11. november Parade afslutningen på 1. Verdenskrig Haderslev

12. november Fredagsparade Haderslev

19. november Chefskifte på NATO basen Szczecin/Polen

26. november Fredagsparade Haderslev

30. november Julesang og Messingklang m. Domkirkens Pigekor Haderslev

DECEMBER
3. december Fredagsparade Haderslev

6. december Børnejulekoncerter Haderslev 

7. december Børnejulekoncerter Haderslev

8. december Julegudstjeneste Kastellet København

9. december Julegudstjeneste Varde Garnison Varde

10. december Fredagsparade Haderslev

10. december Julegudstjeneste Føringsstøtteregimentet Fredericia

15. december Kirkejulekoncert for veteraner Fredericia

16. december Julegudstjeneste Slesvigske Fodregiment Haderslev

17. december Fredagsparade Haderslev

20. december Kirkejulekoncert for veteraner Løgumkloster

21. december Kirkejulekoncert for veteraner Gråsten

   

UDDRAG AF KALENDER

 

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

Følg SMUK på Facebook 

 
 

Ret til ændringer forbeholdes.


