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Kære læser

Vi glæder os over, at endnu et nyt sMUK Nyheds-
magasin er på gaden, og endnu engang er der gode 
historier fra de forgangne måneder og præsentatio-
ner af nogle af vores kommende aktiviteter. På trods 
af voldsomme prisstigninger på at få omdelt maga-
sinet, har vi valgt stadig at bringe det ud til vores 
talrige støttemedlemmer. Det gør vi ikke mindst 
fordi vi ved, at magasinet bliver læst. Det mærkede 
vi tydeligt på debatten ved seneste generalforsam-
ling i støtteforeningen, hvor prisstigningerne blev 
diskuteret og alternative løsninger blev vendt.

Mange foreninger og institutioner vælger at overgå 
til kun at udgive deres publikationer elektronisk, 
men sMUK holder stadig fast ved den fysiske ud-
givelse. Vi udvikler dog også sideløbende på vores 
kommunikation. således vil man inden længe kunne 
modtage nyhedsmails, hvis man har tilmeldt sig 
denne service via vores hjemmeside. Denne nyheds-
mail skal ses som en ekstra mulighed for at blive 
opdateret på sMUKs aktiviteter, og man vil også 
kunne modtage påmindelser om koncertaktiviteter.  
Det er således en mere dynamisk og fleksibel måde 
at kommunikere med de af vore støtter, der jævnligt 
kommunikerer via e-mails.

efteråret vil helt sikkert indeholde en særlig kom-
munikativ opgave, når landets politikere skal kom-
munikere, hvordan de mener, at de nødvendige 
besparelser inden for Forsvaret skal sættes i værk. 
Der er rigtig mange der spørger om, hvad jeg tror, 
og hvad jeg ved. Jeg vil gerne benytte lejligheden til 
at fortælle, at sMUK har valgt at fokusere på vores 
professionelle virke og bruge energien på at løse de 
opgaver, vi bliver stillet over for bedst muligt, frem 
for at forsøge at spå om fremtiden.

I sMUK fastholder vi ufortrødent vores uhyre høje 
aktivitetsniveau med mere end én musikalsk opgave 
hver anden dag i gennemsnit; Først og fremmest i 
forhold til Forsvaret, men også i forhold til det of-
fentlige, til kulturinstitutioner og forskellige forenin-
ger. I flere tilfælde indfanger vi endog den positive 
synergi der opstår, når to eller flere af disse instan-
ser samles om et arrangement med sMUK – til stor 
glæde for vores publikum.

God læselyst

ThoMas sPäTh
orkesterchef

Kære MeDleMMer

I denne tid er der megen snak og løse rygter om 
nedlæggelse af kaserner og enheder, også i syd- og 
sønderjylland. Der er ikke noget vedtaget endnu, 
men vi holder øje med udviklingen og er parate til at 
hjælpe der, hvor det giver mening.

MeN der skal ikke herske tvivl om, at militærmusik-
ken er bindeled mellem mennesker, vores historie 
og den virkelighed, vi lever i. sMUK er mere end 
blot 16 musikere, sMUK er en vigtig del af forsvaret. 
Det er indlysende, ikke mindst i det syd og sønder-
jyske. sMUK sætter lyd på en lang række af vores 
sejre og nederlag – sMUK sætter lyd på ”Dem vi er 
– ikke kun dem der er ansat i forsvaret, men os alle 
sammen” og så formår de på bedste vis, at vise os 
nye sider af os selv gennem nye musikalske oplevel-
ser, både ved de store koncerter som nytårskoncer-
terne og andre koncerter, hvor de giver os mulighed 
for at høre både nye lovende talenter og kendte 
kunstnere fra nær og fjern; ved skole- og senior-
koncerter, historiske projekter, som eksempelvis en 
kombineret koldkrigskoncert og – fortælling på en 
”arbejderhøjskole”.

De er gode til at koble det finkulturelle og det histo-
riske med den nutidige populærkultur, – og så er de 
en stor inspirationskilde for de mange, som spiller 
i amatørorkestrene og på musikskolerne i den syd-
danske landsdel.

For mig er det altid en fornøjelse at opleve sMUK, 
dels fordi de er professionelle på alle måder, men 
også fordi de hele tiden arbejder med at præsen-
tere nye musikalske sammenhænge, og ikke mindst 
fordi det altid sker med et smil og et humoristisk 
glimt i øjet. 

Jeg er overbevist om, at der også i den kommende 
sæson vil komme en række gode musikalske oplevel-
ser, hvor vi igen vil blive positivt overraskede over 
mangfoldigheden, og jeg håber, vi kan medvirke til 
at dette vil være vores virkelighed mange år frem i 
tiden.

leo ebbeseN PeTerseN 
Formand for sMUK støtteforening
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hele arbejdet med at stable koncerten på benene. 
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Et korværk bliver til 

2011 lakker så småt mod enden, da døren til Edna 
Rasmussens kontor går op. Ind kommer Georg Metz. 
I hænderne har den tidligere ankermand fra TV-Avi-

sen og redaktør hos Dagbladet Informati-
on en stak ark med korværket om 

grænselandet. Poetiske ord, der 
i selskab med toner fra SMUK 
skal markere, at Haderslev 
Lærerkor fylder 60 år, og 
at området mod syd rum-
mer en særlig historie. Edna 
Rasmussen fornemmer, at 
han er spændt. Hurtigt fore-
slår han, at han læser tek-
sten op, mens Edna Rasmus-
sen skal nøjes med at lytte. 

Og der sidder de så, mens Ge-

org Metz læser ordene, som publikum skal nyde ved 
to koncerter knap et år senere. 

Edna Rasmussen er begejstret, da Georg Metz er 
nået til værkets sidste punktum. Det er et værk med 
noget på hjerte, fornemmer hun. 
- Det er rigtig, rigtig godt skrevet af Georg Metz. Jeg 
ved, han har været spændt på, hvad vi synes om det, 
men jeg kunne med det samme se, at det er et værk 
med mange muligheder i, også for komponisten, si-
ger Edna Rasmussen.
- Han har skabt et solidt fundament at bygge videre 
på, tilføjer hun. 

Georg Metz er gået entusiastisk til opgaven. Det er i 
efteråret, Edna Rasmussen spørger, om han vil skri-
ve et korværk. Allerede i december har han løst op-
gaven og møder op på hendes kontor på musiksko-
len i Aabenraa, hvor hun er leder. 
Historien om korværket begynder imidlertid nogle 
år tidligere, da SMUK og Haderslev Lærerkor opfø-
rer Verdis Requiem i Haderslev Domkirke. 
- Samarbejdet med SMUK var så godt, at vi vente-
de på en mulighed for at arbejde sammen med dem 
igen. Og det her var den perfekte lejlighed, siger 
Edna Rasmussen, der ud over at være leder også er 
dirigent for Haderslev Lærerkor, og som tog initiati-
vet til at få skrevet et nyt værk.
Hun forklarer, at koret fik skrevet et værk i anled-
ning af sit 50 års jubilæum, og at det derfor også var 

Mange kan skrive, men få kan give ordene samme 
klang, indhold og liv som Georg Metz. Samtidig 
har han læst historie og besidder et stort vid. Han er 
manden, der skal skrive teksten, der kan markere, 
at Haderslev Lærerkor runder 60 år. Og værket skal 
handle om Sønderjylland. Et område, som han i øv-
rigt holder af, fortæller han.   
- Det er et af de mere komplicerede områder i dansk 
historie, med mange forskellige motiver, siger Ge-
org Metz og forklarer, at første udfordring var at 
begrænse sig selv. En udfordring, der dog ikke fik 
hans pande til dryppe af sved. 
- Jeg synes, det meste gav sig selv, siger Georg Metz.

Og så var det egentlig bare at lade ordene gro frem. 
Unødvendigt var det at kigge i værker med beskri-
velser af Sønderjyllands historie. For Georg Metz 
kender landsdelens historie. Og han kender den 
langt bedre end de fleste. 
- Men det er noget andet at skrive prosa, end 
det er at skrive journalistik.  
I prosa skal man finde ordenes indre  
dynamik, eksempelvis ved at rime,  
siger Georg Metz.

Et værk bliver til 
Publikum kan til oktober nyde et korværk skrevet specielt til Haderslev Lærerkor og med musik skrevet til 

SMUK. Korværket blev til takket være en initiativtager, en tekstforfatter og en komponist. 

Initiativtageren

Tekstforfatteren

oplagt at få skrevet et værk til korets 60 års jubilæum.  
- Det er altid spændende at få skrevet et værk til sig, 
for man ved aldrig helt, hvad der kommer ud af det i 
sidste ende, siger Edna Rasmussen.
 
Idéen til et nyt korværk er født, og det bliver beslut-
tet, at værket skal knytte sig til landsdelens historie, 
og Edna Rasmussen begynder at lede efter en mand, 
der kan skabe ord ud af ingenting. Georg Metz’ navn 
dukker op, fordi en musiker i SMUK ved, at Georg 
Metz kan noget unikt med ord, kan sin historie og 
tidligere har skrevet tekster til kor. 
- Georg Metz er faktisk et meget musikalsk menne-

ske, siger Edna Rasmussen og tilføjer, at det kræver 
sit at skrive et værk til et kor.
- Det er ikke nok at skrive ord, der rimer og som er 
rytmiske. Ordene skal samtidig sige noget, og man 
skal kunne høre dem indgå i en musikalsk sammen-
hæng, siger hun.  

Fundamentet til korværket, som er bygget af ord og 
vendinger, udsprunget af Georg Metz’ tanker, får 
ikke lov at ligge længe på Edna Rasmussens bord. 
Det bliver hurtigt sendt videre til komponisten. Næ-
ste fase af værkets tilblivelse er nu iværksat. 

Lyrikkens love og ordene, der groede frem
Georg Metz gik på jagt i historien for at finde de hændelser, der bedst fortæller historien om Sønderjylland.   

- Lyrikken har sine egne naturlove,  
tilføjer han og forklarer, at  
også sætningernes længde  
og rytme giver dynamik.   

SMUK NYHEDSMAGASIN04 05



Peter Bruun går på opdagelse i ordene. Hans blik 
suger betydninger, hans tanker danner billeder og 
hans mund nynner med. Og han orienterer sig i tek-
sten, mens han deler den op og finder strukturer. 

Det er ikke svært, for teksten, som Georg Metz 
har forfattet, er i forvejen velstruktureret.

Peter Bruun er komponist og bru-
ger i den følgende tid time efter 

time i sit arbejdsværelse. Ar-
kene fra Georg Metz er fyldt 
med ord. Hans egne ark var 
blottet for noder, men nu 
bryder de små sorte tegn 
den ellers hvide overflade.  
Værelset er trangt, men 
alligevel med plads til et 
klaver, et bord og store 
tanker. På bordet står en 

computer med to højta-
lere, for lyden er vigtig, 
og når Peter Bruun drejer 

sig 180 grader, kan han nå 

På den måde rummer det at skrive et musikalsk 
værk nogle særlige formkrav.  For ordene skal både 
have klang og kunne synges. Formkravene har imid-
lertid ikke begrænset Georg Metz. 
- Tværtimod giver det en masse kreativitet, fordi 
man får nogle rammer, man skal udfylde, forklarer 
Georg Metz.
På den måde voksede sætningerne frem bogstav for 
bogstav. Ord for ord. Det samme gjorde billeder-
ne. Billederne af, hvad grænselandet er, og hvordan 
freden har vundet over ufreden. Ikke mindst tak-
ket være de mange jydekroge, der dagligt har været 
grænseoverskridende, og som Georg Metz beskri-
ver i sit værk. For handel er nu en gang en af de bed-

ste måder at skubbe uoverensstemmelser til side på. 
Præcis som musikken er det. Alt sammen har Georg 
Metz nu nedfældet. Fundamentet for et nyt musi-
kalsk værk er blevet til.  

klaverets tangenter bag sig. I rummet er også en reol 
med bøger om musik, og på væggen hænger en gam-
mel LP og ark med kunstfærdige noder, skrevet af 
den kendte amerikanske komponist John Cage.  

Det er her, Peter Bruun sætter musik til teksten fra 
Georg Metz. 
- Teksten er meget billedrig, og jeg finder inspiration 
i billederne. Jeg tolker og skaber associationer. Det 
er lidt som at lave filmmusik, men det gælder om at 
skabe musik, der ikke bare er en kulisse, men som 
har sin egen form, siger Peter Bruun. 
Han forklarer, at et afsnit i teksten handler om de 
mange slag i grænseområdet. Og her handler det om 
at skabe dramatisk musik med elementer fra mili-
tærmusikken. 
- Jeg synger selv med, når jeg har fået teksten, og når 
jeg begynder at nynne med på ordene, finder jeg små 
stumper af melodier, fortæller Peter Bruun. 

Ifølge komponisten er det at skrive musik lige så me-
get et spørgsmål om at kunne sit håndværk, som det 
er et spørgsmål om at være kunstnerisk. For Peter 

Bruun skal vide præcis, hvilke instrumenter, der er 
i orkesteret, han skriver til, og præcis hvad instru-
menterne kan. 
- Først skriver jeg en klaverstemme til musikken, 
derefter instrumenterer jeg den. Det vil sige, jeg for-
deler stemmen ud til de øvrige instrumenter, siger 
Peter Bruun. 
Opgaven med at skrive musik til værket af Georg 
Metz var bundet. Det skulle skrives til Haderslev 
Lærerkor og SMUK. Det har påvirket processen, for-
di musikken skal være hensynsfuld, men kan samti-
dig også stille store krav. 
- Haderslev Lærerkor er et dygtigt amatørkor, men 
de skal ikke have den vildt svære musik, siger kom-
ponisten og tilføjer:
- Samtidig består SMUK af dygtige, professionelle 
musikere, der kan spille hvad som helst.

Og sådan går dagene. Peter Bruun læser, nynner, gør 
sig tanker og skriver. 
- En dag laver jeg meget, og så går der måske en dag, 
hvor jeg skal samle tankerne for at kunne komme 
videre, siger Peter Bruun og fortæller, at han brugte 
godt og vel et par måneder på at komponere musik-
ken til ”Grænselandet”. Og at han fik de største ho-
vedbrud i de dage, hvor han læste teksten igennem. 
Nu er sidste node skrevet. Peter Bruuns arbejde er 
slut, og Haderslev Lærerkor og SMUKs arbejde med 
at få værket ind under huden kan begynde. 

Komponisten

Koret der fylder rundtNår en melodi får liv 
Ordene fra Georg Metz bliver sendt videre til Peter Bruun, som skal iklæde teksten melodier,  

så ordene kan synges

GEoRG MEtz er journalist og var ansat hos dR 
fra 1967 til 1989. Fra 1992 blev han tilknyttet In-
formation som kronik- og debatredaktør, siden 
ansvarshavende chefredaktør og nu klummeskri-
bent og anmelder af fortrinsvis historisk littera-
tur og opera. han har herudover skrevet adskil-
lige bøger. PEtER BRUUN er 44 år og bor i Køge. han er 

uddannet fra det Jyske Musikkonservatorium i 
Århus, ikke som musiker, men derimod i kompo-
sition og musikteori. 

Haderslev Lærerkor blev oprettet på initiativ af Hen-
ning Ravn-Jensen i 1952. Han var dengang helt ny 
og initiativrig seminarielærer på Haderslev Statsse-
minarium, og han lod bud gå til lærerværelserne på 
skolerne i Haderslev, at nu skulle lærerne melde sig 
til korsang. 

I år kan koret fejre 60 års jubilæum, og det bliver 
markeret med to fantastiske koncerter med et værk 
skrevet specielt til lejligheden af Georg Metz og med 
musik af Peter Bruun.

Søren K. Hansen skal dirigere.

 tId:  2. oktober 2012 kl. 20.00
 StEd:  Kulturhus Harmonien, Haderslev
 BIllEtPRIS:   110 kr.
 BIllEtSalG:   Haderslev Turistbureau eller  
 www.haderslevbilletten.dk 

 tId:  4. oktober 2012 kl. 20.00
 StEd:  Sønderjyllandshallen, Aabenraa
 BIllEtPRIS:   90 kr. (unummererede pladser)
 BIllEtSalG:   Ved indgangen samt i forsalg via  
 www.haderslevlaererkor.dk 
 
Rabat til medlemmer af SMUK Støtteforening. 
I Aabenraa dog kun ved indgangen til koncerten.
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- Selv om det måske er mere autentisk at spille på 
kontrabas og sikkert også ville give en god effekt, 
når vi spiller jazz, tilføjer han. 

I TrøJeN
Klaus er uddannet ved musikkonservatoriet i Oden-
se. Han tilhører det tyske mindretal i Danmark og 
ville gerne have forsøgt sig i millionbyen Hamborg, 
men en indkaldelse til session slukkede de drømme. 
Frinummeret lykkedes det ham ikke at trække, så 
forude ventede time efter time på øvelsesterrænet 
uden musik. Hans uddannelse på konservatoriet 
havde gjort, at hans indkaldelse var blevet udsat og 
udsat. Lige ind til han vandt en konkurrence og blev 
ansat i SMUK. Så klappede fælden. Han skulle 12 
måneder i trøjen. For dengang var det et krav, at mu-
sikerne havde aftjent deres værnepligt, og ingen ud-
dannelse kunne redde ham.
- Vores daværende dirigent Knud Gravgaard var 
ikke glad for, at jeg skulle væk i 12 måneder. På vej 
til en koncert på Bornholm stoppede vi op i Køben-
havn og gav koncert på Kastellet. Der var en gene-
ral blandt publikum, som Knud Gravgaard kendte 
fra tidligere, og han fortalte generalen om problemet. 
Den fixer jeg, svarede generalen, fortæller  
Klaus Heil. 

Og kort tid efter kom en ny indkaldelse ind af musi-
kerens brevsprække. Nu skulle han til Skrydstrup i 
11 uger. På den måde klarede Klaus Heil både at bli-
ve uddannet soldat samtidig med, at han kunne pas-
se jobbet i musikkorpset. 

Alt det ligger langt tilbage nu.
- Det kom helt bag på mig, at der er gået 25 år. Og jeg 
har spurgt mig selv, hvor tiden er blevet af, siger ju-
bilaren.  

Tubaisten 
der sprang ud som el-bassist

af en musiker
PoRtRÆt

Klaus heil har spillet i sMUK i 25 år. han blev 

ansat til at spille tuba, men hiver nu lige så gerne 

elbassen frem. 

Da musikerne vendte tilbage fra sommerferie, havde 
en af dem rundet et skarpt hjørne.  På en sommerdag 
i 1987 blev Klaus Heil ansat i SMUK, og han havde 
derfor 25 års jubilæum i august. 
Musikerne i SMUK er mangfoldige. Men måske er 
Klaus Heil langt hen af vejen som folk forestiller sig, 
at musikere i SMUK er flest. Han er uddannet soldat, 
han er sønderjyde, og han er en dygtig musiker. 

bIDT aF elbas
Hvad alle ikke ved er, at Klaus Heil ikke er så me-
get til den klassiske musik, at han som ung drøm-
te om at forfølge musikerdrømmene i Tyskland, at 
han siden 1970’erne har spillet op til dans til et hav 
af firmafester, småfestivaler og fødselsdage. Ikke på 
den tuba, han blev ansat til at spille på i SMUK, men 
på bas. Musikkorpset nyder imidlertid også godt af 
Klaus Heils evner på strengeinstrumentet. 
- Det var nærliggende at tage bassen op igen, for vi 
kan også bruge den i musikkorpset, når vi eksem-
pelvis spiller mere rytmisk musik, siger Klaus Heil 
og fortsætter: 
- Jeg er blevet helt bidt af at spille elbas, og nu øver 
jeg mig i at spille elektrisk kontrabas. 
Klaus Heil har dog ingen planer om at gå i gang med 
at spille på kontrabas af den slags, der er højere end 
en mand og tungere end to. Så folkene, der flytter in-
strumenterne for SMUK, kan ånde lettet op.
- Jeg tror også, at vi har nok at gøre med at slæbe 
rundt på de instrumenter, vi har i forvejen, siger 
Klaus Heil.
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Skolebørn får glæde af SMUK på 
Spil Dansk Dagen
Igen år er SMUK med til fejre dansk musik på Spil 
Dansk Dagen. Spil Dansk Dagen er arrangeret af 
KODA og finder sted den sidste torsdag i oktober. I 
år er det således torsdag den 25. oktober. Tidligere 
har SMUK givet arbejdsdagen lidt mere musik hos 
både Dansani i Haderslev og hos Sauer-Danfoss i 
Nordborg. Denne gang er det imidlertid skolebørn 
i Haderslev, der får glæde af orkesterets musikalske 
kunnen. SMUK markerer nemlig Spil Dansk Dagen 
i samarbejde med det nye sangcenter i Haderslev og 
giver skolekoncert. 

I marts fik jeg en forespørgsel fra en ukendt kant, om 
jeg var interesseret i at spille et job i anledning af OL i 
London i juli. 

Idéen var, at der fra de nordiske og baltiske lande 
skulle samles en kvindelig jazz-kvintet, som skulle 
på scenen sammen med norske Brazz Brothers. Brazz 
Brothers har blandt andet indspillet plader med Poul 
Dissing. Konstellationen blev kaldt Brothers & Sisters. 
Og om jeg var klar!  Jeg var helt rundt på gulvet og 
tænkte: Skal jeg så tabe mig 10 kilo for at være med, 
når nu det er OL? 

Ved lufthavnen blev jeg samlet op af en VIP chauffør 
og kørt til et af Londons bedste hoteller, The Park Pla-
za Riverbank hotel - altså, jeg følte mig nærmest kon-
gelig!

Samme eftermiddag havde vi første og eneste prøve. 
Prøven forløb godt, og det var interessant musik. Det 
var også interessant at få lov at møde de fantastiske 

musikere, og der opstod hurtigt et fælles sprog: musik 
samt latter.

Lørdag oprandt, og vi kom på scenen. Trafalger Square 
var næsten fyldt og solen skinnede fra en skyfri him-
mel, folk var glade, musikken flød og vi musikere nød 
det hele i hinandens selskab. 

Søndag var det store afskedsdag, og der blev trykket 
hænder og forsikret om, at det ikke var sidste gang, vi 
var samlet til en ordentlig omgang musik og latter.
Der er nemlig rige muligheder for at Brothers & Sisters 
bliver genforenet. Og der sidder i hvert fald én trippen-
de basunist på kanten af stolen og er klar til at springe 
op for at spille med de herlige og fantastiske spille-
mænd udi jazz, vellyd og nordiske klange. 

Indtil da glæder jeg mig over at min solo plade, ”Leas 
Ideas”, endelig er blevet udgivet.

Lea R. Nielsen • basunist i SMUK

SMUK besøger solskinsøen 
Mens dette magasin er undervejs, er Kongeskibet 
Dannebrog på vej mod Rønne. Og hvis alt går efter 
planen, lægger kongeskibet den 5. september an ved 
havnen i Rønne.
På klippeøens kaj vil SMUK stå klar med vanligt højt 
humør og blæse smukke toner over havnen, så konge-
parret får en festlig modtagelse. Det er imidlertid ikke 
kun ved modtagelsen af kongeparret, at øens befolk-
ning får mulighed for at nyde musikernes kunnen. 
Om aftenen er der nemlig koncert med SMUK i Røn-
ne Musikhus. Publikum vil denne aften ikke kun 
kunne nyde dejlig musik, der bliver med garanti også 
serveret en anekdote eller to, der kan få et smil frem. 
Kim Sjøgren vil nemlig optræde som solist sammen 
med SMUK, og ikke mange kan ryste historier ud af 
ærmerne som han. 

Et stort tab 
En kær ven af SMUK er gået bort. Efter lang tids 
kamp har Hanne Celander tabt til kræften. Hanne 
Celander har i årevis gjort et stort stykke arbejde i 
SMUK Støtteforening. Ikke mindst i forbindelse med 
musikkorpsets koncerter var Hanne Celander et af 
de ansigter, som mange publikummer kunne gen-
kende. Hun var nemlig næsten altid at finde ved støt-
teforeningens bod, hvor hun informerede om SMUKs 
virke og anbefalede musikken. 
Hanne Celander var indbegrebet af godt humør. 
Hang man en smule med klarinetten, skulle der som 
regel kun et kort møde med Hanne Celander til, før 
humøret igen var i top. 
Æret være hendes minde.

Generalforsamling
Siden sin oprettelse i 2004 har SMUK Støtteforening 
afholdt den årlige generalforsamling i forbindelse 
med SMUK Efterårskoncert i Kulturhus Harmonien, 
Haderslev. Sådan er det også i år, men ved dette års 
generalforsamling er der en væsentlig ændring i for-
hold til tidligere. SMUK Støtteforening holder i år ge-
neralforsamling før SMUK spiller efterårskoncert og 
ikke efter koncerten, som de foregående år. Helt præ-
cist er generalforsamlingen kl. 18.00 og finder sted i 
Galleriet i Kulturhus Harmonien. 
Alle ervelkomne til at deltage, men kun medlemmer 
af SMUK Støtteforening har stemmeret.
Dagsorden er udsendt til medlemmerne af SMUK 
Støtteforening sammen med dette nyhedsmagasin.

En travl novemberdag 
Søndag den 11. november 1918 blev slagmarkerne i 
Første Verdenskrig tavse. Her trådte våbenstilstan-
den i kraft. Hvert år markerer SMUK den historiske 
dag. Igen i år sker det på Damager Kirkegård i Ha-
derslev, hvor SMUK medvirker ved en kransened-
læggelse til minde om de faldne. 
Senere samme dag finder SMUK igen instrumenter-
ne frem. Denne gang for at være med til at markere 
en anderledes glædelig begivenhed. Her fejres Hæ-
rens Konstabel- og Korporal Forenings jubilæum i 
Kolding. SMUK sørger for hyggemusik om eftermid-
dagen og giver festlig koncert om aftenen i selskab 
med ingen ringere end sangeren Anders Blichfeldt.

OL i London: En basunist på eventyr
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Bo klarede strabadserne 
Som omtalt i sidste udgave af SMUK Nyhedsmaga-
sin var SMUK på sin vis repræsenteret til årets Team 
Rynkeby. Bo Valbjørn sad således i sadlen hele vejen 
til Paris. 
Han betegner set som en fantastisk tur. Også selv-
om den ind imellem var mere end almindelig hård. 
En dag spiste Bo Valbjørn eksempelvis forkert, gik 
sukkerkold og måtte kæmpe sig til etapens mål. Og 
så var der vejret. De første dage stod den på regn og 
blæst. 
- Vi kørte i strid modvind, og i Belgien er der samti-
dig nogle heftige bakker, fortæller Bo Valbjørn. 
Lige inden Paris mødtes samtlige Team Rynkeby-del-
tagere fra Danmark og Sverige. 
- Vi kørte 900 ryttere det sidste stykke mod Paris. Det 
så fuldstændig forrygende ud.  Så langt frem vi kun-
ne se, var der gule cyklister. Det var ret utroligt, siger 
musikeren.
- Jeg kan kun anbefale Team Rynkeby, tilføjer han. 
SMUK Støtteforening har i øvrigt doneret 5.000 kro-
ner til Team Rynkeby.

Peter Ettrup Larsen 
leder efterårskoncert
Torsdag den 15. november bliver der rig mulighed 
for at opleve SMUK ”på egen hånd”. Her er det nem-
lig igen blevet tid til efterårskoncerten, hvor det er 
SMUK med solister fra egne rækker, der er i cen-
trum. Repertoiret er ”klassisk” orienteret, dog med 
afstikkere til Gustav Winckler og Kaj Normann An-
dersen.
Det er i øvrigt dirigent Peter Ettrup Larsen, der svin-
ger dirigentstokken til efterårskoncerten. SMUK har 
tidligere haft fornøjelsen af at samarbejde med Peter 
Ettrup Larsen, der i dag har en international karriere 
som freelance dirigent og desuden er lektor i direkti-
on ved Sibelius Akademiet i Finland. 

DaTo:  15. november 2012 
sTeD:  Kulturhus Harmonien, Haderslev
TID:  kl. 19.30
bIlleTPrIs:  kr. 50 (eks. gebyr)
bIlleTsalG:  www.billetten.dk 
 eller Haderslev Turistbureau

Gunnar Østergaard fik sit ønske opfyldt 
Gunnar Østergaard kender SMUK bedre end de fle-
ste. Og mange af musikerne i SMUK kender Gunnar 
Østergaard. Han er blandt de meste trofaste publi-
kummer, og han går altid med, når SMUK marche-
rer gennem Haderslev i forbindelse med fredagspa-
raderne. 
Da Gunnar Østergaard tidligere på sommeren fejre-
de sit 40 års jubilæum på Værkstedet Hjortebro i Ha-
derslev, havde han især et ønske: At blive foreviget i 
selskab med SMUK. Og naturligvis skulle sådan et 
ønske gå i opfyldelse. Nedenstående billede blev så-
ledes taget en sommerdag, lige efter at SMUK havde 
gået fredagsparade.
Gunnar Østergaard har i øvrigt en bunke cd’er med 
SMUK, og så arbejder han blot ugens fire første dage. 
På den måde har altid fri om fredagen.  

Tilbud fra SMUK Støtteforening, datoer for 

billetsalg og andre gode tip fra SMUK kan 

nu havne direkte i din mailbakke.

SMUK introducerer nu et nyhedsbrev, der 

giver musikelskere mulighed for at få nyt 

om musikkorpset og gode koncerttilbud 

direkte ned i mailbakken.

- I en nyhedsmail kan vi eksempelvis erin-

dre folk om, at billetsalget til en koncert 

begynder og fortælle nyt om, hvem der er 

solister til en koncert, forklarer orkester-

chef Thomas Larsen Späth.

SMUK er et militærorkester, men dets fun-

dament bygger ikke på Forsvaret alene. 

Publikum udgør en bærende søjle og er 

med til at udvikle orkesteret og sikre orke-

strets berettigelse.  

Og SMUK forsøger hele tiden at knytte 

tættere bånd til alle de, der lytter til musik-

ken, og hjælpe dem til at ikke at gå glip af 

gode stunder med Forsvarets musikalske 

ambassadører.

Nyhedsbrevet vil derfor også rumme gode 

tilbud og give mulighed for at købe billetter 

lidt før alle andre. 

Ifølge orkesterchefen vil nyhedsbrevet ind-

gå i den vifte af kanaler, SMUK benytter for 

at komme tæt på publikum. 

Det magasin, du sidder med mellem hæn-

derne, er en af disse. Ud over magasinet, 

hvor der er ro til at komme i dybden, kan 

man følge SMUK på hjemmesiden www.

smukmusik.dk og på orkesterets Face-

book-side. 

- Vi synes, nyhedsbrevet er en god service 

for mange mennesker, der gerne vil følge 

med i, hvad vi laver, siger Thomas Larsen 

Späth.

SMUK har et par gange tidligere sendt et 

nyhedsbrev ud. Systemet, der blev brugt, 

rummede imidlertid en række tekniske ud-

fordringer, der gjorde det vanskeligt at 

sende nyhedsmails ud. Nu er et nyt system 

kommet til, og nyhedsmailen vil snart flyde 

ud til alle interesserede. 

Hvis du gerne vil modtage nyt om SMUK 

direkte i din mailbakke, er alt, hvad du 

skal gøre at tilmelde dig nyhedsbrevet på 

SMUKs hjemmeside.  Få
 D
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SMUK tager på polsk visit
Umiddelbart inden SMUK drager på juleferie, gæ-
ster musikkorpset Stettin i Polen, hvor orkesteret skal 
markere et chefskifte på NATO-basen. Borgerne i den 
polske by kender udmærket SMUK. Musikkorpset 
har nemlig ofte tidligere været på besøg på NATO-
basen, og i den forbindelse også flere gange spillet i 
én af byens store kirker. 
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EN SolMÆttEt
SøNdaG PÅ alS
Det var varmt, meget varmt til den 12. udgave af en søndag på als. 

Men selv ikke temperaturer på omkring 30 grader kunne kvæle festen. 

Netop den søndag, hvor En søndag på Als finder 
sted, har meteorologerne forudset vil blive årets hid-
til varmeste dag. Og meteorologerne får ret. Solen 
bager og bager, og samtidig holder de barmhjertige, 
kølige briser sig væk fra Augustenborg Slotspark, der 
lægger græs til den store musikalske begivenhed. 
- Husker I at drikke vand, spørger Sigurd Barrett 
publikum fra scenen. Og bag scenen bliver musiker-
ne fra SMUK spurgt om det samme. 

Foran scenen er der som altid fyldt med publikum-
mer, men det er alligevel som om, at der er lidt mere 
plads mellem campingstolene og madkurvene end 
tidligere. Omvendt er pladsen mere trang end sæd-
vanligt bagerst i parken, under de høje, skyggegiven-
de træer. Nogle skaber skyggen selv. Der er således 
både små parasoller, der kan sættes på hovedet og 
udslåede paraplyer.

Ulla Kjærgaard fra Nordborg har været til En søndag 
på Als fem gange tidligere. Hvor mange gange, hen-
des multifarvede parasol har holdt hendes stol med 
selskab, vides ikke, men inde fra skyggen slår hun 
fast, at man ikke kan snakke om, at vejret er for godt. 
- Men jeg er glad for min parasol, siger hun med et 
smil og fortæller, at de er en flok, der samles til En 
søndag på Als.
- Det er tradition, siger Ulla Kjærgaard og tilføjer: 
- Og det er dejligt ikke at lave andet end at sidde her 
og lytte til den dejlige musik. Og så drikker vi vand. 
Det har vi fået besked på. 

På scenen er det lige før, at selv instrumenterne sve-
der. Men varmen lægger ikke en dæmper på musik-
ken. Musikkorpset sikrer toner, der giver liv til festen, 
men som også rører. Og solisterne sikrer sang, der gør 
det samme. Imens drikker publikum litervis af koldt 
vand, men også vin og fadøl. Og nyder stunden.
Det er ikke bare årets varmeste dag på Als. Det er må-
ske også årets SMUKkeste.   
 

De seneste fire år har SMUK været en fast del af En 
søndag på Als. Bjørn Stilling har været med dobbelt 
så mange gange. Han er en af de mange frivillige, 
der er med til at få den festlige dag til at klappe. 

På scenen synger Anders Blichfeldt blues, Christof-
fer Brodersen giver den som Elvis, Annette Heick 
synger en smuk sang på svensk, SMUK sørger for 
musikken, og konferencier Sigurd Barrett binder det 
hele sammen. 
Men også foran scenen er der travlt. I boderne ryger 
mad og drikke over disken. Og inden da skulle telte 
stilles op og senere billetter tjekkes. Masser af frivil-
lige pukler for at gøre En søndag på Als til en ufor-
glemmelig dag, og blandt dem er Bjørn Stilling. 
Bjørn Stilling er 51 år, bor i Holstebro og er til daglig 
laboratorieassistent. Men i dag er han både issælger 
og billettør. 
- Vi skal hjælpe der, hvor der er et behov, siger han 
og fortæller, at han ikke har nogen yndlingstjans. 
Han giver blot en hånd, hvor han kan.

eN FasT GrUPPe

I otte år har Bjørn Stilling taget turen fra det vestlige 
Jylland til den sønderjyske ø. 
- Vi er en 17 stykker, der kommer hertil fra Holste-
bro. Vi kommer godt ud af det med hinanden, og vi 
har et rigtig godt sammenhold, siger han, når man 
spørger, hvorfor han egentlig gider at hjælpe til. 
- Vi får en fælles oplevelse, og sønderjyderne er et 
glad folkefærd. Jeg glæder mig hvert år til at komme 
herned, uddyber han. 

Bjørn Stilling forklarer, at det gælder om at få arran-
gementet til at glide og om at møde publikum med 
et smil, så alle føler sig velkomne. 

 

Som noget helt enestående kom En søndag på als ud i 

samtlige syddanske stuer. tV Syd sendte nemlig direkte fra 

arrangementet fra klokken 12 til 17.30. det skete på sta-

tionens regionale kanal, der blev lanceret 11. januar og som 

kort og godt hedder tV Syd.

På denne kanal kan du hen over efteråret genopleve den 

forrygende koncert. det sker, når tV Syd genopliver kon-

certen i seks mindre bidder. 

Første del bliver ifølge tV Syd sendt søndag den 9. septem-

ber klokken 20.00. Kanalen har planlagt seks programmer, 

men oplyser at tekniske problemer kan ændre det. 

Kameraerne og slagets gang blev styret fra en sendevogn 

bag scenen, hvor SMUKs dirigent René Bjerregaard Nielsen 

guidede tv-folkene rundt i instrumenter og numre. I stedet 

for René havde Peter Ettrup larsen så overtaget dirigent-

stokken på scenen.

eFTerMIDDaGeN bleV DæKKeT lIVe

bJørN oG holDeT Fra holsTebro
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Musikere og solister drak og drak. For scenen kogte i 
sommervarmen, og vand skulle der til.  
Christoffer Brodersen gav den som Elvis med knaldsort 
paryk og en flot jakke. 

Jakken har sin egen historie. Ikke bare er den gylden 
og skinner og har på den måde sin egen iøjnefalden-
de personlighed. Den er også syet et særligt sted, for-
tæller Christoffer Brodersen, der bærer jakken. 
Han har den på, mens han synger et par af de san-
ge, som Elvis hittede med, og faktisk hænger jak-
ken også en lille smule sammen med Elvis, fortæl-
ler Christoffer Brodersen, der efterhånden er blev et 
kendt ansigt til En søndag på Als. 

- Grunden til, at jeg havde jakken på, er, at jeg var til 
et stort Elvis-show i København. Der bar guitaristen 
jakken. Jeg gik bag scenen og spurgte guitaristen, 
som jeg kender, om jeg måtte låne den til En søndag 
på Als. Den er syet af de samme, som lavede Elvis’ 
kostumer, fortæller Christoffer  Brodersen. 

eN VarM ParyK
Han bærer ikke kun en jakke, der stråler om kap 
med alt omkring sig, inklusiv Sigurd Barretts pail-
letbesatte blazer i alverdens farver. Christoffer Bro-
deren bærer også en sort paryk på hovedet, og den 
er varm. 
- Jeg strøg ud fra scenen og bællede en flaske vand 
efter nummeret, siger han.

For også på scenen mærker både solister og musik-
korps, at det er årets hidtil varmeste dag. 
Men egentlig er det ikke så slemt at overvinde var-
men, mener Christoffer Brodersen og forklarer, at 
energien på scenen er ud over det sædvanlige. 
- Så det gælder om at ride med på bølgen, siger han.
Samtidig glæder han sig over, at der er et helt hold  
af solister, så den enkelte ikke skal stå i solen i  
flere timer. 

- Så ville man dø, mener Christoffer Brodersen.

Solen er skarp, og de mørktonede briller forlader al-
drig Anders Blichfeldts øjne, mens hans står på sce-
nen til En søndag på Als. Det er første gang, han 
optræder med SMUK. Tidligere har han arbejdet 
sammen med DRs Big Band, så store orkestre med 
masser af blæs er ham ikke helt fremmed. Men det, 
han kender bedst, er den mere rockede musik fra Big 
Fat Snake. 
Og han har aldrig tidligere medvirket ved et arran-
gement som En søndag på Als. 

- Det er sjovt at blive introduceret til noget helt an-
det end det, jeg er vant til, siger Anders Blichfeldt og 
henviser til blandt andet Sigurd Barrett og Christof-
fer Brodersens lille Elvis-kavalkade. Men han kunne 
aldrig drømme om at stå at lege Elvis på en scene, si-
ger han og forklarer, at han forsøgte at holde fast i sig 
selv, mens Sigurd Barrett og Christoffer Brodersen 
gjorde, hvad de kunne for at bringe Elvis til live. 
- Men jeg kan godt lide variation og det fremmede. 

Det er næsten et grundstof i min måde at tænke på, 
siger Anders Blichfeldt og fortæller, at han nyder da-
gen på Als og at optræde med SMUK.
- Det giver mig noget modspil til det, jeg ellers går 
og roder med, forklarer han. 

DeN sorTe ParyK oG DeN VarMe sceNe sMUK GIVer aNDers blIchFelDT MoDsPIl 

omkring 5000 publikummer havde fundet vej til en søndag på als, og de havde det varmt.

Kø ved vandhanen Kim sjøgrens datter for første gang foran et stort publikum .
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4 FINE KoNCERtER PÅ StRIBE 

efteråret byder på en lang række koncertoplevelser med 

sMUK. Musikkorpset markerer en traditionsrig fød-

selsdag, giver koncert for udviklingshæmmede og deres  

pårørende, støtter en velgørende organisation og spiller 

op for Forsvarets logistiske center. Det sker alt sammen 

med dygtige solister. Tre gange står sMUK på scenen 

med anders blichfeldt og anna David, og en enkelt gang 

med Trine Jepsen og christoffer brodersen. 

anders blichfeldt får fornøjelsen af hinanden hele tre 

gange i løbet af kort tid. 

- så får man musikken og koncerten lidt mere ind på 

rygraden, og det bliver lidt mere afslappet. 

På den måde bliver koncerterne aldrig helt ens, siger 

dirigenten.  
ser FreM TIl MøDe

Det er musikdirigent rené bjerregaard Nielsen, der skal 

lede koncerterne. han ser frem til samarbejdet med de 

fire kunstnere. 

- Jeg glæder mig især til mødet med anders blichfeldt, 

han har en helt speciel stemme, siger rené bjerregaard 

Nielsen og tilføjer, at det har sine fordele, at sMUK og 

sMUK og christoffer brodersen har optrådt sammen ved 

en række lejligheder, og rené bjerregaard Nielsen kalder 

ham for ”en gammel ven” af orkestret. 

- Men Trine Jepsen og anna David er nye spændende 

bekendtskaber, siger han og tilføjer:

- Det er altid lidt spændende, om kemien svinger, men vi 

kan godt lide at møde nye stemmer.  

I løbet af november optræder SMUK ved fire store koncertarrangementer.  

Alle fire gange er det i godt musikalsk selskab med gamle venner og nye bekendtskaber.

SMUK NYHEDSMAGASIN SMUK NYHEDSMAGASIN18 19

Første gang SMUK står på scenen med anders Blich-

feldt og anna david er til lions Clubs Efterårskon-

cert søndag den 4. november i Sønderborg. 

Koncerten er blevet til takket være et samarbej-

de mellem hele otte sønderjyske lions Clubber, og 

overskuddet går til lions humanitære hjælpearbejde.

DaTo:  
4. november 2012

sTeD:  
alsion, Sønderborg

TID:  
kl. 19.30

bIlleTPrIs:  Kr. 230/260/290,-

bIlleTsalG:  www.billetten.dk   

 
eller det lokale turistbureau

onsdag den 28. november markerer SMUK en af 

årets tilbagevendende begivenheder, nemlig den tra-

ditionsrige markering af telegrafregimentets fødsels-

dag. telegrafregimentet hører til i Fredericia og er 

den enhed, som SMUK hører under. Musikkorpset 

marker fødselsdagen med en koncert i garnisonsby-

en, hvor anders Blichfeldt og anna david igen er so-

lister.

DaTo:  
28. november 2012

sTeD:  
Fredericia teater

TID:  
kl. 19.00

bIlleTPrIs:  kr. 70,-

bIlleTsalG:  Billetter sælges fra Fredericia teaters  

 
billetsalg og www.billetnet.dk fra  

 
den 15. oktober.

tirsdag den 6. november optræder SMUK endnu en 

gang sammen med anders Blichfeldt og anna david. 

denne gang i Vordingborg, hvor danilog, det danske 

internationale logistikcenter, i samarbejde med Vor-

dingborg Kommune inviterer til Vordingborg Støtte-

koncert 2012.  

Sidste år gik overskuddet ubeskåret til soldaterlega-

tet, hvis formål er at støtte militært personel og civi-

le, der er udsendt af danmark. Publikum tog dengang 

så godt imod SMUK med solister, at de lokale arran-

gører på stedet besluttede at gentage succesen. 

DaTo:  
6. november 2012

sTeD:  
Stars, algade, Vordingborg

TID:  
kl. 19.30

bIlleTPrIs:  kr. 175,-  

Billetsalg:  www.billetlugen.dk,  

 
tlf.: 70 263 267  

 
samt salg ved indgangen

Sidste år gav SMUK koncert for 400 af lEVs støt-

ter, og flere blandt publikum opfordrede efterfølgen-

de kraftigt til, at en tradition skulle se dagens lys. at 

SMUK skulle vende tilbage. også orkesterchef tho-

mas larsen Späth kaldte koncerten en stor succes. 

heldigvis er det igen lykkedes at stable en koncert på 

benene i samarbejde med lEV. Sidste år var Søs Fen-

ger solist, men i år bliver der også mulighed for duet. 

Med sig til koncerten, der finder sted den 22. no-

vember i Sønderborg, har SMUK nemlig både Chri-

stoffer Brodersen og trine Jepsen. 

lEV er i øvrigt en privat landsdækkende forening for 

udviklingshæmmede, pårørende og andre interesse-

rede. den blev dannet i 1952. 

DaTo:  
22. november 2012

sTeD:  
alsion

TID:  
kl. 19:30

bIlleTPrIs:  175,- / 325,- inkl. buffet (fra kl. 17:30)

bIlleTsalG: www.billetten.dk,  

 
www.sonderborgbilletten.dk,  

 
turistkontorer

løVERNE INVItERER tIl KoNCERt StøttEKoNCERt I VoRdINGBoRG
FødSElSdaGShyGGE I tEatREt

SMUK VENdER tIlBaGE



Nytårskoncertens succes i Odder har vakt opsigt, og nu vil Hedensted 
prøve at gøre Odder kunsten efter. 
Hedensted Centeret danner således for første gang rammen om en 
nytårskoncert. 

- Centeret er meget lig det i Odder, fortæller musikkorpsets tovholder 
for nytårskoncerterne Bent Graversen og fortæller, at folkene i Heden-
sted er blevet inspireret af, hvordan tingene er blevet gjort i Odder.  
Her tyder alt på, at der for fjerde år i træk bliver udsolgt.  
- 400 billetter blev reserveret sidste år fire dage efter vores koncert, 
selvom vi ikke havde annonceret hvem, der skulle være solister, siger 
Bent Graversen. 

Han glæder sig over, at endnu en by er føjet til listen over, hvor nyt-
årsshowet kommer forbi med masser af fantastisk musik og humo-
ristiske indslag. 
- Nytårskoncerterne er en god og effektiv måde at nå en masse 
mennesker på. De er sjove for musikerne, men det er også hårdt. Når 
vi spiller nytårskoncerterne, bliver vi slidte, siger Bent Graversen.
Derfor er antallet af nytårskoncerter også en balanceakt. SMUK vil 
gerne spille så mange steder som muligt, men samtidig skal der ikke 
være flere koncerter, end der kan spilles med samme overskud og 
entusiasme, når man når frem til de sidste koncerter. 
- Men én eller to koncerter mere kan vi måske nok klare, slår Bent 
Graversen fast. 

NytårSKONCerteN iNDtaGer HeDeNSteD 

endnu en by får glæde af den populære nytårskoncert. SMUK, Søren Pilmark og 

Malene Mortensen kommer til Hedensted. 

erfaring og talent plejer at udgøre et smukt makkerpar. Derfor er 

der gode muligheder for, at nytårskoncerterne til januar bliver fyldt 

med fantastiske øjeblikke. Solisterne er nemlig ingen ringere end 

Søren Pilmark, der har prøvet alt, og den unge sangerinde Malene 

Mortensen, der har prøvet knap så meget, men som allerede har be-

vist, at hun snart vil funkle om kap med landets øvrige sangstjerner.   

SøreN PilMarK
56-årige Søren Pilmark blev uddannet ved Skuespillerskolen ved 
aarhus teater i 1977.  
Det var i begyndelsen af 1980’erne, at Danmark fik øjnene op for 
Søren Pilmark, da han i bedste  Victor Borge-stil oag i selskab med 
Per Pallesen lavede løjer ved et flygel i ”Pallesen og Pilmark Show”. 
Og da han var på rollelisten i tv-serien ”Én stor familie”, hvor han op-
trådte som Bjarne Birger Bruun, kaldet ”3B”.
Siden dengang har han været en fast del af ørkenens Sønner, han  
har været vært ved Det internationale Melodi Grandprix i 2001, han 
har spillet Hamlet på Det Kongelige teater, han er blevet kendt fra 
DSB-reklamer, hvor han er den togglade Bahnsen, og fra alverdens 
tv-serier og film, blandt andre Blinkende Lygter og Kongekabale. 

Søren Pilmark blev i øvrigt slået til ridder af Dannebrog i 1994. 

MaleNe MOrteNSeN
Den ære er endnu ikke tilkommet 30-årige Malene Mortensen. Til 
gengæld har hun ligesom Søren Pilmark været i berøring med Me-
lodi Grandprix’et. ikke som konferencier, men som vinder. Hun vandt 
således sangdysten i 2002 med sangen ”Vis mig, hvem du er”. Hun 
er imidlertid mere kendt fra jazzens verden og har blandt andet ar-
bejdet sammen med bassisten Niels-Henning ørsted Pedersen, med 
hvem hun indspillede et album. efter indspilningen sagde Niels-Hen-
ning ørsted Pedersen:
 - Jeg synes, at det er lykkedes at lave en plade, som viser og fast-
slår, at Malene er en sangerinde af internationalt format og et 
kunstnerisk talent af allerhøjeste klasse.
Malene Mortensen har givet et hav af koncerter i det meste af euro-
pa og ikke mindst franskmændene har taget sangerinden til sig. 

BJørN SaGStaD
SMUK Nytårskoncert 2013 dirigeres af norske Bjørn Sagstad, som 
er en dirigent med stort talent for mange genrer, hvilket tydeligt 
ses af hans omfattende CV. Sagstad har dirigeret orkestre i alle lan-
de i Norden, og arbejdet omfatter både det symfoniske repertoire, 
men også mange produktioner indenfor sinfonietta, kor, ballet og 
militærmusik. Bjørn Sagstad er således en særdeles alsidig dirigent, 
som er på hjemmebane indenfor såvel det klassiske som det rytmi-
ske repertoire 

SøreN PilMarK OG MaleNe MOrteNSeN 
er SOliSter VeD åretS NytårSKONCerter  
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Bo Valbjørn har siddet i gruppen siden den første nytårskoncert for 
ti år siden, mens lea regitze Nielsen har siddet i gruppen de sidste 
fire år. Her kan du læse om arbejdet med at bygge koncerten op og 
om de to musikeres største oplevelser i forbindelse med nytårskon-
certerne.
 
Planlægningen til nytårskoncerter begynder månedsvis før, koncerterne 
finder sted. Hvordan finder du inspirationen til at finde musik og løjer til no-
get så langt ude i fremtiden? 

lea: Det er faktisk ikke så svært, fordi det er det, vi hele tiden 
gør i orkesteret. Vi finder hele tiden på nye ting. Og så er vi en flok 
humørglade musikere, og derfor er det ikke svært at finde motiva-
tionen. Det er supersjovt.

BO: Vi holder et brainstorming-møde. Og der skal bare gå ti mi-
nutter, så er de første skøre idéer på bordet. 
Gejsten kommer fordi, vi gerne hvert år gerne vil gøre det lidt bedre 
end til sidste nytårskoncert. 

Hvad gør du for at få gode idéer til de festlige indslag? 

lea: Jeg lytter hele tiden til en masse musik og ser en masse 
klip i tv og på youtube.  På den måde holder jeg mig up to date, så 
jeg har noget at trække på. Så tager jeg et stykke musik med til 
nytårskoncert-gruppen, præsenterer det der og finder ud af, om det 
virker eller ej. 

BO: Jeg prøver at se på, hvad der har virket de andre gange og 
bygger så videre på det. Det handler ikke om at lave genbrug, men 
om at bruge de elementer, vi ved, der virker, og som folk forstår. Det 
er et spørgsmål om at finde den rigtige humor.

Hvordan bliver ideerne udviklet undervejs i forberedelsesfasen? 

lea: Vi begynder med at holde et brainstormmøde, og når først vi 
har booket en solist, er det nemt at danne sig et overblik. 
årets tema er dyr og cirkus, og når temaet er på plads, åbner der sig 
en ny dør. Og når du først har rammen på plads, er det ikke så svært 
at udfylde den. 

BO: Vi bruger hinanden som sparringspartnere. Når vi har booket 
solisterne, pingponger vi også med dem. 

SMUK består af professionelle musikere. Hvorfor laver i al den sjov og ballade 
på scenen i stedet for blot at nøjes med at passe jeres instrumenter, 

lea: Det er den eneste koncert, hvor vi giver os selv lov at være 
spøg og skæmt-musikere. Og nytårskoncerten er vores egen kon-
cert, hvor vi kan lave lidt sjov og ballade og vise publikum, at vi er 
sjove mennesker bag den skarpe facade, uniformen kan være. Vi kan 
bløde vores image lidt op til nytårskoncerterne. 

BO: Det sjov, vi laver, gør vi for publikums skyld. Men vi gør det 
også for vores egen. Nogle kan godt lide at synge, det får de lov til 
ved nytårskoncerten. Der kan vi vise nogle andre sider af os selv, som 
vi eksempelvis ikke kan vise, når vi marcherer gennem byen til fre-
dagsparade. Nytårskoncerten er desuden lidt et højdepunkt, og når 
der står otte musikere og danser til Grease-musik, så er det noget, 
folk husker. 

eN NytårSKONCert BliVer til

Hvilke festlige indslag publikum skal have fornøjelsen af til nytårskoncerten, og hvilke 

musikalske temaer, der skal være, besluttes af en gruppe på 6-8 musikere i SMUK. 

Hvad er dit største øjeblik i forbindelse med  
nytårskoncerterne?

lea: Det var alle koncerterne sidste år med erann DD og Jette 
torp, og dirigent torben Sminge. Det var et meget spændende for-
løb med vidt forskellige solister fra hver sin boldgade, og en yderst 
energisk og dansevenlig dirigent, som fik samlet det hele. Energi-
niveauet og koncentrationen var kæmpehøj, og de tre tilsammen 
skabte nye magiske øjeblikke ved hver koncert. 

BO: Der er mange. Men Julie Berthelsen var en dygtig, nærværen-
de sangerinde, der havde en god kontakt til publikum. Hun insistere-
de på at synge en sang på grønlandsk. Folk forstod ikke et ord, men 
der var musestille i salen. Det var meget rørende. 

Hvad glæder du dig mest til ved årets nytårskoncert?

lea: Kontinuiteten. Vi giver den samme koncert 11 gange og for 
os musikere er det sjovt at få lov at dykke længere og længere ned 
i materialet fra gang til gang. at arbejde i dybden kan jeg godt lide. 
til dagligt er vores hverdag meget omskiftelig.

BO:  at der kommer en ny dirigent. Det gør jeg altid, for det er lidt, 
som når der kommer en ny kok i køkkenet. Maden bliver lidt ander-
ledes, selvom ingredienserne er de samme. 
Vi spiller forskelligt, når vi arbejder sammen med forskellige dirigen-
ter. Det er enormt spændende. 
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 dato:  Fredag den 11. januar kl. 20.00
 lørdag den 12. januar kl. 20.00
 Søndag den 13. januar kl. 20.00
 Mandag den 14. januar kl. 20.00
 StEd:  Kulturhus harmonien, Gåskærgade, haderslev
 ENtRé:  200/230/250 kr. 
 BIllEtSalG:  73 54 56 30 eller www.haderslevbilletten.dk 
 aRRaNGøR:  SMUK Koncertfond

 dato:  onsdag den 16. januar kl. 20.00 
 StEd:  lerpøthallen, lerpøtvej, Varde
 ENtRé:  200/210/220 kr.
 BIllEtSalG:  75 22 32 22 eller www.vardebilletten.dk 
 aRRaNGøR:  Varde Garnison/Varde Kommune

 dato:  Fredag den 18. januar kl. 20.00
 StEd:  Spektrum odder, Parkvej 5, odder
 ENtRé:  205/225 kr.
 BIllEtSalG:  86 54 11 95 eller admin@spektrumodder.dk  
 aRRaNGøR:  Spektrum odder

 dato:  Søndag den 20. januar kl. 20.00
 StEd:  Koncertsalen i tivoli, København
 ENtRé:  180/240/290/340 kr. 
 BIllEtSalG:  70 263 267 eller www.billetlugen.dk
 aRRaNGøR:  SMUK Koncertfond

 dato:  onsdag den 23. januar kl. 20.00
 StEd:  Sønderjyllandshallen,  
 h.P.hanssensgade 7, aaabenraa
 ENtRé:  200/230/250 kr.
 BIllEtSalG:  74623500 eller www.aabenraabilletten.dk 
 aRRaNGøR:  SMUK Koncertfond

 dato:  Fredag den 25. januar kl. 19.30
 StEd:  alsion, Sønderborg
 ENtRé:  200 kr.
 BIllEtSalG:  det lokale turistbureau eller 
 www.sonderborgbilletten.dk 
 aRRaNGøR:  hærens Sergentskole.

 StEd:  Søndag den 27. januar kl. 20.00
 StEd:  Skærbæk Fritidscenter, Storegade 46-48, Skærbæk
 ENtRé:  225 kr. (koncert), 399 kr. (koncert + buffét)
 BIllEtSalG:  74 75 19 70 eller www.kursus-fritidscenter.dk 
 aRRaNGøR:  Skærbæk Fritidscenter

 dato:  onsdag den 30. januar kl. 20.00
 StEd:  hedensted Centret,  
 Gesagervej 68-70, hedensted
 ENtRé:  195 kr. 
 BIllEtSalG:  hedensted Centret eller www.billetnet.dk 
 aRRaNGøR:  hedensted Centret

Billetsalg starter 20. september kl. 10.00.



 

Uddrag af SMUK kalender
20. september Billetsalget til SMUK Nytårskoncerter begynder

22. september Åbent hus på haderslev Kaserne  
(Marie Carmen Koppel)

KaSERNEN, hadERSlEV

28. september Koncert i anledning af SlFR fødselsdag MUSIKhUSEt, hadERSlEV

28. september Fredagsparade hadERSlEV

2. oktober 60 års Jubilæumskoncert med haderslev lærerkor haRMoNIEN, hadERSlEV

4. oktober 60 års Jubilæumskoncert med haderslev lærerkor SøNdERJyllaNdShallEN,  
aaBENRaa

5. oktober Fredagsparade hadERSlEV

25. oktober Spil dansk dagen 
(haderslev drengekor / Ungdomskor)

hadERSlEV

26. oktober Fredagsparade hadERSlEV

1. november Parade – telegrafregimentets fødselsdag FREdERICIa

1. november Parade – danske artilleriregiments fødselsdag VaRdE

2. november Fredagsparade hadERSlEV

4. november offentlig koncert – lions
 (anders Blichfeldt/anna david)

alSIoN, SøNdERBoRG

6. november offentlig koncert – danilog 
(anders Blichfeldt/anna david)

VoRdINGBoRG

9. november Fredagsparade hadERSlEV

11. november Parade – Våbenstilstanden 1. Verdenskrig daMaGER KIRKEGÅRd, hadERSlEV

11. november Koncert for hKKF (anders Blichfeldt) KoldING

15. november SMUK Efterårskoncert haRMoNIEN, hadERSlEV

16. november Fredagsparade hadERSlEV

22. november offentlig koncert – lEV 
(trine Jepsen/Christoffer Brodersen)

alSIoN, SøNdERBoRG

23. november Fredagsparade hadERSlEV

28. november tGR Fødselsdagskoncert  
(anders Blichfeldt/anna david)

FREdERICIa tEatER

30. november Fredagsparade hadERSlEV

6. december Julegudstjeneste – danske artilleriregiment SCt. JaCoBI KIRKE, VaRdE

7. december Julegudstjeneste – telegrafregimentet SCt. MIChaElIS KIRKE, FREdERICIa

13. december Julegudstjeneste – haderslev Garnison doMKIRKEN, hadERSlEV

14. december Fredagsparade hadERSlEV

19. december Parade – Chefskifte ved Natobase StEttIN, PolEN

Januar 2013 SMUK Nytårskoncerter 2013

Se alle musikkorpsets aktiviteter og find oplysninger om arrangementerne på www.smukmusik.dk
ret til ændringer forbeholdes.


