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SAMARBEJDE OG KORPSÅND 
 
Foråret bliver som et deja-vu. Ikke fordi bøgen igen 
maler skoven grøn, eller fordi anemoner igen farver 
skovens bund hvid. Nej, fordi SMUK og dansk kulturliv 
endnu engang vågner op efter corona-dvale. De sene-
ste to år har sat deres spor i orkesteret. Corona har 
imidlertid også været en slags fremkaldervæske, der 
har åbenbaret alt det, der gør SMUK til noget særligt. 
Det handler om musikernes evne til at vise høj moral 
og agere professionelt i en svær tid. Det handler om 
den stærke opbakning og trofasthed, vi gennem hele 
forløbet har mærket fra støtteforeningens medlemmer 
og lokalsamfundet. Det handler om, hvordan SMUK 
og SMUK Støtteforening midt i en krisetid er rykket 
endnu tættere sammen, for at musikkorpset igen kan 
finde melodien. Som man vil kunne læse i dette ma-
gasin, er melodien i den grad fundet. Sammenholdet 
i SMUK er unikt. Derfor finder vi det oplagt at lave 
dette fælles forord. 

 INDHOLD

 04 SMUK, stjernesopranen og udstillingen på slottet 
I forbindelse med udstillingen ”Mary og Kronprinsesserne” optræder 
SMUK på Koldinghus. Og det bliver med en fortryllende solist. 

 08 Orkesterets spanske islæt 
Det duer ikke med unoder. Der skal være styr på sagerne, og det er Patri-
cias opgave, at der er det. Mød hende her.   

 10  SMUK takker støtteforening
Topunderholdning og god musik - er der nogen bedre måde at sige tak for 
støtte og opbakning? Ikke hvis man spørger SMUK. Derfor inviterer orke-
steret medlemmer af SMUK Støtteforening til to unikke koncerter.  

 11  SMUK FUNK
Der er koncerter, hvor musikken er så hed og fyldt med energi, at messing-
instrumenterne risikerer at smelte mellem hænderne på musikerne. Sådan 
en koncert er SMUK FUNK. 

 14  TEATRET MØLLEN
Et samarbejde mellem Teatret Møllen og SMUK giver nyt perspektiv på 
kampene i Haderslev den 9. april 1940.

 18  Kort nyt
Læs om stort og småt fra Forsvarets Musikalske Ambassadører. 

 

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

Vi finder det ligeledes oplagt at sende en venlig tanke 
til landsdelens kommuner, der er vigtige samarbejds-
partnere. De har eksempelvis nikket ja til at bringe 
annoncer i dette magasin og derved støtte dets udgi-
velse og hjælpe os videre. 

Vi ser frem til at samarbejde med de nye borgmestre, 
der trådte til ved årsskiftet, og dem, der fortsætter 
på posten. Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til 
at sige tak til dem, der ved årsskiftet afleverede borg-
mesterkæden. For korpsånd og samarbejde er det, 
der bærer orkestre gennem svære tider. Det gælder 
også Forsvarets Musikalske Ambassadører. 

 

HADERSLEVS HISTORISKE HOTEL
Hotel Harmonien, der har til huse i en fredet 
bygning, opført i 1793, har gennem tiderne haft 
besøg af regenter og mange andre prominente 
gæster.  Harmonien afvikler arrangementer af 
enhver art, fx:
• Fest- og selskabsarrangementer 
• Konferencer, møder & kursusophold
• Weekendophold

Som vært eller gæst er De hu-
sets vigtigste person, og vores 
personale står til Deres rådighed 
døgnet rundt. 
Ring eller send en mail -  
så sender vi materiale til brug  
for planlægning af det næste 
arrangement.

Hotel Harmonien | Gåskærgade 19 6100 Haderslev  | Tlf. 74 52 37 20 | hotel@harmonien.dk  | www.harmonien.dk
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Prøv at se en sal for dig. Salens vægge består af rå 
mursten brudt af hvælvede vinduer med det smuk-
keste lysindfald. Hør så den reneste stemme og de 
klareste messingtoner fylde salen. Så har du en for-
nemmelse af, hvilken type oplevelse koncerten med 
SMUK og den internationalt anerkendte sopran Su-
sanne Elmark den 24. marts i Kirkesalen på Kolding-
hus bliver for en størrelse. Kirkesalen var en del af 
den slotskirke, som Christian 4. i årene omkring år 
1600 indrettede på Koldinghus.

Koncerten finder sted i anledning af udstillingen 
”Mary og Kronprinsesserne”, og musikken har et 
royalt islæt over sig. En del af repertoiret er nem-
lig en række digte, som Prins Henrik har skrevet, og 
som der siden er blevet komponeret musik til. Tilba-
ge i 2015 skulle SMUK faktisk have uropført digte-
ne og musikken i forbindelse med et planlagt besøg 
på Château de Caix i Frankrig, men terrorangrebet i 
Paris og den efterfølgende skærpede terrorsikkerhed 
forhindrede gennemførelse af dette besøg. 

Digtene og musikken uropførte SMUK ved en kon-
cert i 2017 på Rosenborg Slot, der som Koldinghus er 
en del af ”Kongernes samling”. Og hvem var solist 
ved den lejlighed? Det var såmænd Susanne Elmark.  
Nu forenes solist og musikkorps igen og der bliver 
således mulighed for at lytte til digtene i et den unik-
ke kirkesal på Koldinghus. 

ENESTÅENDE AKUSTIK 
Kendetegnende for kirkesalen på Koldinghus er ik-
ke blot en helt unik atmosfære og stemning, men og-
så en enestående akustik, og der er derfor rigeligt at 

glæde sig til. Koncerten bliver dirigeret af den sven-
ske dirigent Per-Otto Johansson. 
Når du nyder koncerten på Koldighus, så husk at 
sende en venlig tanke til SMUK Støtteforening. Det 
er nemlig støtteforeningen, der har sponsoreret soli-
sten med hilsen om, at SMUK for alvor er tilbage.  

KORT OM KOLDINGHUS
Koldinghus er Jyllands sidste kongeborg og har gen-
nem sin mere end 750-årige eksistens spillet en væ-
sentlig rolle i Danmarks historie; som grænseværn, 
som kongelig residens og som sæde for den lokale 
statsadministration.

Efter katastrofebranden i 1808 har slotsruinen til-
trukket sig megen opmærksomhed som malerisk 
ruin, som inspirationskilde for malere og digtere, 
og gennem mere end 100 år har ruinen været gen-
stand for restaureringer og gradvis indretning til 
kulturhistorisk museum og hjemsted for kulturelle 
aktiviteter. 

“Mary & Kronprinsesserne” er en særud-

stilling på Koldinghus i anledning af H.K.H. 

Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag.

Danmarks kommende dronning, kronprinsesse Ma-
ry, kunne den 5. februar fejre 50-års fødselsdag. I den 
anledning er udstillingen ”Mary & Kronprinsesser-
ne” blevet til. 

Udstillingen tegner et portræt af den danske Kron-
prinsesse og hendes fire forgængere i Glücksborg-
slægten. De besøgende kan se frem til blandt andet 
at opleve det berømte rubinsæt og den blå kjole og 
hårbøjle, som Kronprinsessen bar ved Prins Christi-
ans dåb i 2006.

Hovedpersonerne er ud over Kronprinsessen prin-
sesserne Louise af Hessen-Kassel, Lovisa af Sveri-
ge-Norge, Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin og 
Ingrid af Sverige. Blandt dem er Kronprinsesse Mary 
den eneste med en ikke-kongelig baggrund.

GUIDER BESØGENDE
Udstillingens besøgende vil blive guidet af Kron-
prinsessen selv. Via en naturtro 1:1 projektion på 
væggene vil hun fortælle om sin rolle og sine for-
gængere. Udstillingen fokuserer på, hvad det vil sige 
at være kronprinsesse: Hvad forventes der, hvordan 
har hendes forgængere grebet det an, og hvordan 
forbereder man sig på at blive dronning og træde  
ind i en ny rolle?

Publikum bliver taget med rundt i et fascinerende 
univers af grafik, projektioner og stemningsskaben-
de scenografi. Og ikke mindst vises unikke genstan-
de som rubin-sættet og Kronprinsesse Marys egne 
fotos. Her kan man se motiver fra rejser i rigsfælles-
skabet, familieliv og billeder fra arbejdet med Kron-
prinsessens protektioner.

SMUK og stjernesopran  
gæster gammel slotskirke
En fantastisk koncert i et fantastisk rum. Så kort kan koncerten med  

SMUK og Susanne Elmark beskrives.

“Mary & 
   Kronprinsesserne”
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DIRIGENT:  Per-Otto Johansson

SOLIST: Susanne Elmark, sopran

TID: Torsdag den 24. marts kl. 15.00

STED: Kirkesalen på Koldinghus

BILLETPRIS:  kr. 125,-

BILLETSALG:  www.smukmusik.dk 

KONGELIG SMUK KONCERT

Ballon oppyntning Frederik 4.s sal(Mette søndergaard / Kongernes Samling)

(Kongernes Samling)  Kirkesalen

K

O N G ELIG

K O N C E R T



”Kongernes Samling” er en museumssamling til-
knyttet Kongehuset, hvis formål er at formidle den 
danske royale historie. Museet har tre besøgssteder 
Rosenborg, Amalienborgmuseet og Koldinghus.

Livgarden er tilknyttet Rosenborg, men i forbindel-
se med udstillingen på Koldinghus er det SMUK, der 
supplerer udstillingen med en musikalsk oplevelse. 

- Det er der flere grunde til, siger SMUKs orkester-
chef Rasmus Frandsen og fortsætter: 

- Først og fremmest er det helt oplagt, at vi løfter 
denne opgave taget Koldinghus’ placering tæt på  
vores base i betragtning. Og så har vi i forvejen et 
rigtig godt samarbejde med Kolding Kommune. 

I løbet af året markerer Forsvarets Musikalske Am-
bassadører blandt andet ”Slaget ved Kolding”. Mu-
sikkorpset medvirker ligeledes på Skamlingsbanken 
ved markeringen af befrielsen den 5. maj.  

- Vores medvirkning ved udstillingen ”Mary og 
Kronprinsesserne” er en naturlig forlængelse af vo-
res samarbejde med Kolding Kommune, og vi glæ-
der os til fremadrettet at udbygge dette samarbejde, 
og vi håber på endnu flere koncerter i byen fremover, 
siger Rasmus Frandsen.  

Susanne Elmark er uddannet operasanger fra Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Sin professionelle teaterdebut havde hun på Østre 
Gasværk Teater i marts 1992 som Cunegonde i Bern-
steins Candide og kunne således marts 2017 fejre 25 
års scenejubilæum. Hendes udlandsdebut fulgte i 
1995 som Zerbinetta i Ariadne på

Naxos på Kammeroper Schloss Rheinsberg i Berlin 
og som Nattens Dronning i Tryllefløjten på Deutsche 
Oper Berlin i 1996.

Lige siden har hun haft en international karriere og 
sunget i de bedste opera- og koncerthuse over hele 
verden, og i 2017 modtog hun P2 Prisen for Bedste 
Koncertoplevelse. 

Susanne Elmark har de seneste år sunget koncerter i 
Berlinerphilharmonien, Luxembourg Philharmonie, 
Suntory Hall i Tokyo, og hun har arbejdet med di-
rigenter som Gary Bertini, Sir Colin Davis, Kazushi 
Ono, Marcello Viotti, Peter Schneider, Peter Schreier, 
Paul McCreesh, Eliahu Inbal, Ulf Schirmer, Michael 
Schønwandt og Adam Fischer.

Susanne ElmarkEt godt samarbejde
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(Preben Matthiesen / Kongernes Samling)

(Kongernes Samling)  Kirkesalen (EK foto.dk /Kongernes Samling)  Ruinsalen (Foto: Lars Andreas)  Susanne Elmark
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Kender du historien om de tre musikere, der en 
dag marcherede ind på skolen i en lille by i Spani-
ens nordvestlige hjørne. Den ene spillede trombone, 
den anden klarinet og den tredje obo, og deres missi-
on var at finde flere, der ville gribe et instrument og 
mærke musikkens magi?

Patricia Martin González kender historien. Hun var 
syv år og en af eleverne på skolen. Hun lyttede til 
klarinetten. Og klarinetten talte til hende i et sprog, 
som hun aldrig havde hørt før, et sprog fyldt med 
farver og nuancer. Det var begyndelsen på et langt 
venskab mellem en lille spansk pige og en klarinet. 
Og venskabet består endnu. 

SMILETS BY  
I dag er Patricia Martin González 33 år, og klarinet-
ten har bragt hende til Nordeuropa. Som 24-årig tog 
hun til Aarhus som udvekslingsstudent, og da hun 
havde fuldendt sin bachelor i klarinet på Conserva-
torio Superior de Música del Principado de Asturias 
i hendes hjemby, besluttede hun sig for at vende til-
bage til Danmark og Aarhus. 

- Jeg kunne godt lide byen og alt omkring musik-
ken, så jeg besluttede at tage min kandidat her, siger 
Patricia Martin González, der i 2016 havde fuldendt 
sin kandidat i Musikpædagogik-klarinet på Det Jy-
ske Musikkonservatorium, hvorfra hun også er ud-
dannet solist. 

DYKKEDE NED I DANMARK
Historien om Patricia Martin González er også hi-
storien om en pærespansk kvinde, der besluttede sig 
for at dykke ned i Danmark. Da hun var færdig på 
konservatoriet, brugte hun to år på at forstå og lære 
sproget. Hun arbejdede på det populære madmekka 
”Street Food i” Aarhus”, og samtidig guidede hun tu-
rister rundt i den jyske hovedstad. 

- Jeg kommer jo fra Sydeuropa, og jeg måtte lære me-
get om dansk historie. Jeg synes, det var ret sjovt, at 
jeg som spanier skulle vise en del af Danmark. Turi-
sterne fik i hvert fald et andet billede af landet, siger 
hun med et smil. 

LÆRER FRA SIG 
Patricia Martin González blev klogere på Danmark, 
men klarinetten trak igen for alvor i hende, og de se-
nere år har hun undervist på blandt andet musiksko-
ler og været freelance-musiker. Hun har blandt an-
det spillet sammen med Sønderjyllands Symfonior-
kester, Aalborg Symfoniorkester samt Aarhus Sym-
foniorkester, som hun også gav debutkoncert med. 

I starten af det nye år skiftede hendes arbejdsliv igen 
spor. Hun forklarer, at det handler om balancerne i 
hendes liv. Om balancen mellem arbejde og fritid og 
om igen at få luft til at bevæge sig ind i klarinettens 
fortryllende univers uden hovedet er fyldt af mails, 
der skal tjekkes, og aftaler, som skal konfirmeres.

- Men jeg ville gerne lave noget andet inden for mu-
sikkens verden, siger hun og forklarer, at hun derfor 
søgte jobbet som nodearkivar i SMUK. 

- Det her job giver mere tid til, at jeg kan øve mig, 
forklarer hun. 

I SMUK er Patricia Martin González også tæt på mu-
sikken. Hun sidder med i SMUKs repertoireudvalg, 
og hun er ikke bleg for at komme med ny inspiration. 

- I Spanien har vi en stærk musikalsk tradition, ikke 
mindst hvad angår folkemusik, og jeg har en mas-
se ideer til arrangementer af musik, så den passer til 
SMUK, siger Patricia Martin González og påpeger, at 
nodearkivaren har en vigtig funktion. For sæt nu der 
ligger de forkerte noder i musikernes mappe, så spil-
ler musikken så at sige ikke. Derfor er hun særdeles 
omhyggelig. 

Klarinetten er imidlertid aldrig langt væk. 

- Det ville være fantastisk, hvis SMUK fik brug for 
en klarinet, så er jeg jo her. Og jeg er i den grad me-
get multifunktionel, lyder det fra SMUKs spanske 
nodearkivar.

Den spanske 
nodearkivar 
Patricia Martin González er  
mange ting. Hun er blandt andet 
musikkorpsets nye nodearkivar. 

Patricia Martin González
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Så bliver det ikke  
meget mere funky
Oplev musikkorpset give den fuld skrald  

til koncerten ”SMUK FUNK”. 

Sammen med SMUK og Nikolaj Bøgelund vil 
Michael Bladt fylde luften med sprøde toner og 
rytmer, der gør det nærmest umuligt for publikum 
at sidde stille.

Ved to særlige koncerter får medlemmer af SMUK 
Støtteforening mulighed for at komme helt tæt på 
SMUK. Det bliver akkurat, som når familier eller go-
de venner samles. Uformelt og hyggeligt og med 
plads til både god underholdning og røverhistorier.    

- SMUK har en enestående støtteforening, der altid 
bakker op om musikkorpset. Det har vi meget tyde-
ligt kunne mærke ikke blot i forbindelse med de se-
neste par års Corona nedlukninger, men i høj grad 
også i forbindelse med genoplukningerne. Den slags 
må man ikke tage for givet. Med koncerterne vil 
vi gerne vise medlemmerne af SMUKs støttefor-
ening, at vi i den grad værdsætter deres entusiasme 
og opbakning, siger SMUKs orkesterchef, Rasmus 
Frandsen. 

NOGET FOR ENHVER SMAG 
Der er tale om to intimkoncerter, hvor der er plads til 
blot 120 publikummer ved hver. Og der er god grund 
til hurtigt at sikre sig en billet. SMUK kommer godt 
rundt i den musikalske verden, og den muntre stem-
ning og gode underholdning er i fokus. Alt sammen 
vil blive krydret med fortællinger fra Forsvarets Mu-
sikalske Ambassadører, og mon ikke en musiker el-
ler to optræder på slap line. 

Blandt solisterne er blandt andre Lea Nielsen, og der 
bliver med garanti noget for enhver smag. Både mar-
cher, galopper, lieder, danske sange og medleys er 
således på programmet. 

KAFFE OG KAGE 
I pausen springer musikerne og SMUKs musikdiri-
gent, Michael Aaberg Thomsen, der leder koncerten, 
lige lukt ned fra scenen og ud til publikum – både for 
at nyde kaffen og kagen, men bestemt også for at få 
en snak med de trofaste støtter.

Koncerterne finder sted i Slesvigske Musikhus, og 
i pausen får publikum rig lejlighed til at få svar på 
spørgsmål og falde i snak med musikerne. 

Koncerterne er som sagt tilegnet 
SMUK Støtteforening. Det betyder 
blandt andet, at kun medlemmer af 
SMUK Støtteforening kan købe billet.

takker støtteforeningen 
Musikkorpset værdsætter SMUK Støtteforening. Ved to koncerter siger  

musikkorpset tak med en stor buket farverig underholdning. 

Er du stadigvæk en lille smule ærgerlig over, at du 
ikke oplevede ”Steps Ahead”, da det berømte funk-
band i 1983 gæstede Danmark? Så kommer her en 
fantastisk nyhed. 

Torsdag den 10. marts kan du komme til en overdå-
dig koncert med Forsvarets Musikalske Ambassadø-
rer, hvor blandt andet hits fra Steps Ahead bliver ta-
get under kærlig behandling. 

Koncerten har fået navnet SMUK FUNK, og 
lad det være sagt med det samme. Det er i den 
grad en koncert i funkens og bigbandmusikkens 
navn. Energiniveauet kommer i top, og mon ikke 
musikerne får sved på panden, når den hæsblæsende 
musik flyver fra scenens.cenen. 

Heldigvis er Slesvigske Musikkorps i topform, og når 
de frembringer lyden af 70’erne og 80’ernes moder-
ne funk, spilles alle de kendte hits fra Steps Ahead, 
Weather Report, Mezzoforte, Brecker Brothers og 
mange flere.

Rytmikkens sande mester, dirigenten Nikolai Bø-
gelund, står foran musikkorpset, når Kulturhus 
Harmonien i Haderslev transformeres til et sandt 
funk mekka.

Nikolai Bøgelund er i øvrigt en uhyre flittig musi-
ker, arrangør og dirigent, der blandt andet har stået i 
spidsen for Aarhus Jazz Orchestra og DR’s Big Band. 
Som musiker har han været en del af Lukas Grahams 
blæsergruppe, The Rusty Trombones.

Som ekstra stjernestøv er koncerten krydret med 
en solist, den anerkendte saxofonist Michael Bladt. 
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DIRIGENT:  Nikolai Bøgelund

SOLIST:  Michael Bladt, sax 

TID: Torsdag den 10. marts kl. 19.30

STED: Kulturhus Harmonien

BILLETPRIS: Kr. 125,- inkl. gebyr – rabat kr. 25,- til  
 medlemmer af SMUK Støtteforening

BILLETSALG:  www.smukmusik.dk eller Bib lioteket  
 (Bispen) i Haderslev

DIRIGENT:  Michael Aaberg Thomsen

TID: Onsdag den 30. marts kl. 14.00 
 Torsdag den 31. marts kl. 19.30

STED: Slesvigske Musikhus, Louisevej 7a,  
 Haderslev

BILLETPRIS: Kr. 100,- inkl. kaffe og kage

BILLETSALG:  Slesvigske Musikkorps tlf.: 72 83 12 63  
 samt smuk@smukmusik.dk

SMUK FUNKSMUK STØTTEFORENINGSKONCERT



Det er med stor glæde, jeg igen i år har 
fået mulighed for at sende en hilsen til 
Slesvigske Musikkorps. Glæden er blan-
det med skuffelse over, at orkester og 
publikum igen i år måtte se de populære 
nytårskoncerter aflyst. Lad os håbe på 
revanche i 2023.

Tak til korpset for at kaste glans over 
bl.a. genforeningsmarkeringen på Dybbøl 
Banke i juni 2021 og modtagelsen på 
Slotskajen i Sønderborg i juli 2021, da 
Hendes Majestæt Dronningen indledte 
sit sommerophold på Gråsten Slot.

Vi savner i Sønderborg ofte vores 
sergentelever. De bragte liv til byen og 
var trofaste deltagere i mange af vores 
højtidelige markeringer af mærkedage. 

Vi har heldigvis ildsjæle, som holder 
militære traditioner i Sønderborg i hævd, 
og vi har heldigvis Slesvigske Musikkorps, 
som stadig knytter bånd mellem Søn-
derborg og Forsvaret. Vi ser altid med 
forventning og glæde frem til arrange-
menter i Sønderborg, hvor musikkorpset 
deltager.

Mit store håb og ønske for 2022 er, 
at vi vender tilbage til mere normale 
tilstande, hvor vi igen kan mødes til 
mange gode oplevelser. Det trænger vi til. 
Tak til SMUK for at bidrage til de gode 
oplevelser. 

Godt nytår til alle.  

Borgmester Erik Lauritzen (A)

Nytårskoncerterne er en vigtig tradition, hvor vi i 
festlige rammer mindes om Forsvarets betydning 
både nationalt og lokalt. 

I Varde Kommune er Slesvigske Musikkorps ofte en 
del af bybilledet, når værnepligtige og sergentelever 
marcherer gennem Varde by eller til arrangementer 
i Oksbøl og Nymindegab.

Vi kender derfor deres høje kvalitet og glæder os til 
besøg igen i 2022, og når Nytårskoncerterne vender 
tilbage i 2023.

Mads Sørensen
Borgmester, Varde Kommune

Slesvigske Musikkorps hører jo til i 
Sønderjylland, og da Kongeåen løber 
gennem Vejen Kommune har vi et 
stykke af Sønderjylland i kommu-
nen. Den bid af sønderjysk kultur og 
historie er vi meget bevidste om at 
værne om.

Vi er også den stolte hjemstavn for 
vores dygtige Vejen Garden. Gen-
nem tiderne har flere musikere fra 

Slesvigske Musikkorps undervist og 
dirigeret Vejen Garden, der også er 
med til at skabe dygtige musikere, 
der kan udfolde sig musikalsk andre 
steder, når de vokser fra Vejen Garden.

Jeg ønsker jer alle et godt 2022!

Borgmester 
Frank Schmidt-Hansen
Vejen Kommune

Hvert år gæster Slesvigske Musikkorps 
Aabenraa Kommune og serverer et 
brag af en nytårskoncert, som bliver 
værdsat hver gang. Således skulle 
det desværre ikke gå i 2022, da alle 
SMUK’s nytårskoncerter blev aflyst 
på grund af Coronapandemien.

SMUK’s koncerter betyder 
meget for mange sønderjyder. 

Nytårshilsen
til SMUK
 
SMUKs koncerter er et fælles referencepunkter for 
mange sønderjyder. Korpset styrker med sit virke den 
kulturelle infrastruktur og samhørighed i Sønderjylland.

I Aabenraa Kommune havde vi i 2018 fornøjelse af 
korpset både til Nytårskoncerten i Sønderjyllandshallen 
og til Seniorkoncerten i Kruså. Ligesom kommunens 
delegation til Braine, Frankrig, oplevede hvordan korp-
set leverede et smukt og rørende musikalsk bidrag til 
100-årsdagen for afslutningen af 1. verdenskrig 

Vi sætter stor pris på det bidrag til landsdelens musik-
liv, som det giver at have et professionelt og engageret 
ensemble, og vi ser frem til SMUKs koncerter i 2019.

Thomas Andresen
Borgmester

Korpset styrker samhørigheden i 
Sønderjylland, og det kan vi alle være 
stolte af, og det glæder mig, at der 
bliver gjort så meget for musikken.
I Aabenraa Kommune ser vi frem til en 
gensyn med SMUK i forbindelse med 
Seniorkoncerten den 20. september 
i Kruså. Og 2023 bliver forhåbentlig 
et år, hvor vi igen får mulighed for at 
opleve nytårskoncerten og andre musi-
kalske oplevelser sammen med SMUK.

Jan Riber Jakobsen 
Borgmester

Tønder Kaserne blev indviet i 1936, og frem til 
2002 havde en del af Forsvarets ansatte de-
res gang i byen. 

Derfor er det med stor glæde, at Tønder Kom-
mune og SMUK har fundet ind i et godt sam-
arbejde, der både resulterer i, at publikum får 
gode koncertoplevelser, når orkestret kom-
mer forbi, men også at byen fastholder sin 
forbindelse til Forsvaret.

Vi vil gerne ønske et rigtig glædeligt 2019, 
hvor vi ser frem til et fortsat godt samarbejde 
med Forsvarets Musikalske Ambassadører.  

RIG PA TURMed sine sønderjyske rødder er Slesvigske Musikkorps 
en vigtig kulturbærer i Syd- og Sønderjylland. Og så 
ved vi jo i Tønder Kommune, at et besøg af Slesvigske 
Musikkorps altid er ensbetydende med en god musi-
kalsk oplevelse. 

At holde vores fælles historie levende, er en vigtig op-
gave, som hjælper til, at de kommende generationer får 
en forståelse for, hvad vi er rundet af i vores landsdel.
Den opgave varetager Slesvigske Musikkorps på for-
nemste vis, og derfor er vi i Tønder Kommune glade 
for at være med til at støtte op om SMUKs aktiviteter.

 
I Tønder Kommune håber og 

glæder vi os til, at vi igen kan 
samles til og om musikken, og 
vi ser frem til et fortsat godt 
samarbejde med Forsvarets 
musikalske ambassadører. 

Borgmester 
Jørgen Popp Petersen (S)

Siden 1953 har Slesvigske Musikkorps 
haft hjemme i Haderslev. Det er derfor 
på ingen måde en overdrivelse at sige, at 
SMUK er en del af byens og kommunens 
DNA. Dette kom også på fineste vis 
til udtryk, da SMUK fik sit eget hus på 
bakken overfor Haderslev Kaserne i 2008 
i form af Slesvigske Musikhus.
 
SMUK er en naturlig del af hverdagen i 
Haderslev by, hvor især den traditionsrige 
fredagsparade til Haderslev Domkirke på 
smukkeste vis forbinder fortid og nutid.

SMUK spiller også en meget vigtig rolle 
ved festlige og højtidelige lejligheder i 
Haderslev Kommune. Det gælder bl.a. ved 
regentbesøg og de mange militære mær-
kedage, som stadig har en stor betydning. 
Her må man især fremhæve Haderslev 
Lysfest, der i de senere år har fået natio-
nal betydning.

Fejringen af Danmarks befrielse 4. maj 
med over 10.000 mennesker på Hader-
slev Kaserne er en begivenhed, hvor 
SMUK også spiller en helt central rolle.
 
Samlet set er Slesvigske Musikkorps  
således den bedst tænkelige ambassadør 
for Forsvaret og Haderslev Kommune.  

Mads Skau (V), Borgmester
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Teaterkoncerten og  
fortællingen om de faldne
Et samarbejde mellem Teatret Møllen og SMUK giver nyt  

perspektiv på kampene i Haderslev den 9. april 1940.

Hvid er Hertug Hans Hospitalskirke i Haderslev. 
Rødt er teglen på taget. Det er en fredfyldt bygning, 
men ikke denne morgen. Denne morgen tager un-
ge, danske mænd stilling med en kanon ved kirken. 
Denne morgen mister mænd livet. Ved daggry tril-
lede tyske kampvogne over grænsen. Der er nu ty-
ske soldater på jorden og tyske fly i luften. De unge, 

TEATRET MØLLEN
Teatret Møllen har eksisteret siden 1974, hvor 
det første hold skuespillere rykkede ind på den 
gamle slotsvandmølle ikke langt fra Haderslev 
Dampark. Til trods for de fysiske rammer er der 
dog intet gammeldags over Teatret Møllen, hvor 
publikum kan opleve professionel scenekunst 
af høj kvalitet til alle aldersgrupper. Alt lige fra 
et intenst drama på sønderjysk til lattervækken-
de komik. 

Det er 40-årige Nikolaj Mineka, der er teaterchef 
på Teatret Møllen. Nikolaj Mineka er uddannet 
skuespiller fra Skuespillerskolen ved Aarhus Te-
ater, men har også erfaringer med at producere, 
instruere og undervise. Tidligere har han blandt 
andet arbejdet ved det aarhusianske teater ”Sva-
legangen”, hvor han blandt andet var leder for 
ungdomsscenen ”Off the Record”.  

danske mænd venter. Blandt dem er Frode Munch 
Vesterby og Hans Christian Hansen. Begge er de dø-
de, inden dagen er omme. De falder ved hospitals-
kirken, mens værnemagten tromler videre. Kampe-
ne i byen er hårde, flere bliver såret, og i alt mister fi-
re danske soldater livet i Haderslev denne morgen, 
den 9. april 1940. 

MINDET LEVER VIDERE
Mindet om dem lever imidlertid videre. Hvert år 
bliver der lagt kranse til minde om de hårde kam-
pe, dengang Danmark blev besat. I år danner begi-
venheden også rammen om en teaterkoncert, hvor 
SMUK medvirker. 

For omtrent der, hvor Frode Munch Vesterby og 
Hans Christian Hansen faldt, ligger i dag Tea-
tret Møllen, og den 9. og 10. april bliver publikum 
ved i alt tre forestillinger bragt med tilbage til ga-
derne omkring hospitalskirken og besættelsen af 
Danmark. 

Det er Ole Sørensen, som gennem de seneste 40 år 
har været på teateret, der instruerer stykket, der 
blandt andet tager udgangspunkt i de tanker, der fyl-
der sindet, når man som soldat venter på kampen. 

Teaterkoncerten er blevet til på baggrund af øjenvid-
neberetninger samt breve og handler altså mere om 
at være vidne til kampen og om at deltage i den end 
om at genfortælle, hvad som hændte midt i Hader-
slev for 82 år siden.  
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TID: Lørdag den 9. april kl. 16.00  
 – Lukket forestilling

 Søndag den 10. april kl. 14.00 

 Søndag den 10. april kl. 14.00

STED: Teatret Møllen, Møllepladsen 4,  
 Haderslev

BILLETPRIS: Kr. 210,- inkl. gebyr

BILLETSALG: Teatret Møllens billetsalg  
 – tlf.: 74 52 66 79    
 www.teatretmoellen.dk

TEATERFORESTILLING 9. APRIL

FAKTA



Glæd dig til foråret i
KONCERTSALEN ALSION

Hele Sønderjyllands koncertsal i Sønderborg.
Se mange flere arrangementer på www.koncertsalen-alsion.dk
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I øjeblikket arbejder teatret på en iscenesættelse af 
forfatter og samfundsdebattør Carsten Jensens ro-
man ”Den første sten”, der er en barsk fortælling om 
en gruppe udsendte, danske soldater i Afghanistan. 

- Begge forestillinger er vigtige forestillinger. At væ-
re soldat er meget mere end et arbejde. At være i 
kamp påvirker den enkelte mentalt, og det påvirker 
de pårørende. Derfor er det vigtigt at få belyst, hvad 
det vil sige at være soldat. siger SMUKS orkesterchef 
Rasmus Frandsen. 

- Og selvom der er mange årtier mellem kampene i 
Afghanistan og kampene i Haderslevs gader den 9. 
april, så er der noget alment menneskeligt og noget 
evigtgyldigt, der knytter begivenhederne sammen. 
For når kuglerne suser om ørerne på en, så bliver 
sindet påvirket. Det er naturligvis meget individuelt, 
men det handler blandt andet om frygten for aldrig 
at skulle se sine kære igen og evnen til at lukke af og 
handle, fortsætter han.

Orkesterchefen understreger, at han glæder sig 
over samarbejdet mellem de to kulturelle fyrtår-
ne i Haderslev. Og han håber på mere samarbejde i 
fremtiden. 

- Som jeg ser det, er det helt oplagt, at Teatret Møllen 
og SMUK også i fremtiden drager nytte af hinandens 
mange kompetencer, og sammen løfter kulturlivet i 
Haderslev til nye højder, siger Rasmus Frandsen.
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DEN FØRSTE STEN
”Den første sten” instrueres af Rasmus Ask og 
har premiere den 5. marts og spiller på Teatret 
Møllen frem til den 25. marts. 

FAKTA

 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

Hold dig opdateret på alle  
MUSIKKORPSETS AKTIVITETER
Kig forbi www.smukmusik.dk og 
tilmeld dig musikkorpsets nyhedsbrev.

Orkesterchef  
håber på mere  
samarbejde. 
Teaterkoncerten med SMUK om begivenhederne  

den 9.april er ikke den eneste forestilling i år  

på Teatret Møllen, hvor danske soldater er i centrum. 



kort nytkort nyt
Grundlovsfest i Tinglev
Taler, fællessang, underholdning og måske en grill-
pølse og en fadøl. Det er indbegrebet af en traditio-
nel Grundlovsfest. Sidste år holdt Søren Brostrøm 
talen ved grundlovsfesten i Byskoven ved Tinglev, 
mens SMUK stod for den musikalske underhold-
ning. Hvem der i år skal holde talen, ligger endnu 
ikke fast, men sikkert er det, at SMUK vender tilbage 
til den smukke scene og er klar til at stå for under-
holdningen.

Grundlovsfesten finder naturligvis sted på Grund-
lovsdag, den 5. juni. Arrangementet begynder 
kl. 12.00.

TID:  Søndag den 5. juni kl. 12.00.

STED:  Byskoven, Tinglev

ENTRÉ Fri Entré – mulighed for køb af grillpølser,  
 fadøl mv.

Koncert i samarbejde med Ældre Sagen
”Vi trænger sådan til at blive underholdt – kan I ikke 
hjælpe os?”. Nogenlunde sådan lød beskeden fra Æl-
dre Sagens bestyrelse til SMUK, da Coronaen om-
kring årsskiftet var ved at slippe sit tag og restriktio-
nerne blev lagt på hylden. 

Og jo, SMUK er klar til at underholde. Derfor slår Kul-
turhus Harmonien dørene op til en forrygende forårs-
koncert, torsdag den 19. maj. Koncerten arrangeres i et 
samarbejde mellem Ældre Sagen, Kulturhus Harmoni-
en og SMUK Koncertfond, og man behøver ikke være 
medlem af Ældre Sagen for at overvære koncerten – 
koncerten er åben for alle.

Som prikken over ”i”-et medvirker sopranen Signe As-
mussen der med kendte opera- og operettetoner nok 
skal få smilet frem på publikum.

TID: Torsdag den 19. maj kl. 16.00.

STED: Kulturhus Harmonien, Haderslev.

BILLETPRIS  Kr. 50,- inkl. gebyr og en forfriskning i pausen.

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

Koncert på Kastellet
Det gamle smukke fæstningsanlæg, Kastellet i Køben-
havn, danner sommeren igennem ramme om ugentlige 
koncerter med danske og internationale militærorkestre. 

Onsdag den 29. juni er det SMUK, der leverer musikken 
og traditionen tro byder Forsvarets Musikalske Ambas-
sadører på et koncertprogram, hvor den traditionelle mi-
litærmusik er i højsædet. Det er musikkorpsets faste diri-
gent, Michael Aaberg Thomsen, der dirigerer koncerten.

Koncerten varer ca. en time og finder sted på pladsen 
foran Kastelskirken. Der er mulighed for at købe en for-
friskning i forbindelse med koncerten. Hvis vejrguderne 
ikke er med musikkorpset, gennemføres koncerten i Ka-
stelskirken.

TID:  Onsdag den 29. juni kl. 19.00.

STED:  Kastellet, København.

ENTRÉ: Fri entré.

Grill på Gravene
Ingen sommer uden Grill på Gravene. Sådan har det 
snart været i mange år, og sådan skal det naturlig-
vis også være i år. Torsdag den 16. juni kl. 16.00 kan 
man således midt i Haderslev opleve 16 brandvarme 
musikere give den gas og ønske alle en god sommer. 
Brandvarm er også grillen, hvorpå pølserne syder 
– til gengæld er fadøllene og de andre drikke gan-
ske kolde.

Grill på Gravene arrangeres i samarbejde med ”Ha-
derslev Butikker”. 

TID:  Torsdag d. 16. juni kl. 16.00-18.00

STED:  Gravene, Haderslev

ENTRÉ:  Fri Entré
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Fredagsparade med koncert
I perioden fra maj til oktober udvider SMUK den 
ugentlige Fredagsparade med en lille koncert. Mens 
stabstambouren vender et blad i regimentets min-
debog i Mindekapellet spiller SMUK tre små mu-
sikstykker på Domkirkepladsen. Ideen med den 
lille koncert stammer fra Gråsten Slot, hvor SMUK i 
mange år hver sommer deltog i vagtskiftet, når HKH 
Dronning Ingrid boede på slottet. I forbindelse med 
vagtskiftet spillede musikkorpset tre musikstykker 
for dronningen. De tre musikstykker var ofte en pol-
ka, en dansk sang og en march.

Fredagsparaden afgår fra Slesvigske Musikhus kl. 
11.47. Herfra går turen over Kasernepladsen til Gam-
melting og via Gåskærgade til gågaden. Præcis kl. 
12.00 ankommer paraden til Haderslev Domkirke. 
Når bladet i Mindebogen i Mindekapellet er vendt 
og musikkorpset har spillet de tre stykker musik, 
vender paraden via Nørregade retur til Haderslev 
Kaserne. 

Det sker, at Fredagsparaderne må vige for andre opgaver. 
Du kan altid se, hvornår Fredagsparaderne gennemføres 
på www.smukmusik.dk

Fredagsparaderne gennemføres ikke i musikkorpsets 
sommerferie i perioden fra 15. juli til 5. august.



 

UDDRAG AF KALENDER

Ret til ændringer forbeholdes.

MARTS
4. marts Fredagsparade Haderslev

10. marts SMUK FUNK – Kulturhus Harmonien Haderslev

11. marts Fredagsparade Haderslev

18. marts Fredagsparade Haderslev

24. marts Kongelig SMUK Koncert – Kongernes Samling, Koldinghus Kolding

25. marts Fredagsparade Haderslev

30. marts Koncert for SMUK støtteforening – Slesvigske Musikhus Haderslev

31. marts Koncert for SMUK støtteforening – Slesvigske Musikhus Haderslev

APRIL
1. april Fredagsparade Haderslev

8. april Fredagsparade Haderslev

9. april Danmarks besættelse 1940 – Parade, march og gudstjeneste Haderslev

9. april 9. april forestilling – Teatret Møllen (lukket forestilling) Haderslev

10. april 9. april forestillinger – Teatret Møllen Haderslev

18. april Slaget ved Dybbøl 1864 – Parade Dybbøl Skanse

18. april Slaget ved Dybbøl 1864 – Gudstjeneste i Sct. Marie Kirke Sønderborg

18. april Slaget ved Dybbøl 1864 – Koncert i Frihedshallen Sønderborg

22. april Fredagsparade Haderslev

23. april Slaget ved Kolding 1849 – Koncert i Brødremenighedens Kirke Christiansfeld

23. april Slaget ved Kolding 1849 – Kransenedlæggelse Gudsageren Christiansfeld

29. april Fredagsparade Haderslev

MAJ
4. maj Haderslev Lysfest – Danmarks Befrielse 1945 Haderslev

5. maj Danmarks Befrielse 1945 – Mindegudstjeneste i Haderslev Domkirke Haderslev

5. maj Danmarks Befrielse 1945 – Mindehøjtidelighed Skamlingsbanken

6. maj Fredagsparade Haderslev

10. maj Trænregimentets årsdagsparade Aalborg

12. maj Udnævnelsesparade Varde

19. maj SMUK Forårskoncert for Ældresagen – Kulturhus Harmonien Haderslev

20. maj Fredagsparade Haderslev

21. maj Jubilarstævne – Slesvigske Fodregiment Haderslev

27. maj Fredagsparade Haderslev

JUNI
3. juni Fredagsparade Haderslev

5. juni Grundlovsarrangement Tinglev

10. juni Udnævnelsesparade Varde

16. juni Grill på Gravene – Gratis koncert på Gravene i Haderslev Haderslev

17. juni Fredagsparade Haderslev

24. juni Fredagsparade Haderslev

25. juni Kløften Festival Haderslev

29. juni Sommerkoncert på Kastellet København

30. juni Bjerningdag – Kransenedlæggelse ved Bjerning Kirke Haderslev

JULI
1. juli Udnævnelsesparade Varde

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

Følg SMUK på Facebook 


