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Det er formålet med bladet at udbrede kendskabet til Slesvigske Musikkorps og musikkorpsets koncertaktiviteter.
Gengivelse er tilladt med kildeangivelse.
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Kære læser
Forord ved Rasmus Frandsen, orkesterchef.
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Kære medlemmer

Magasinet udkommer to gange årligt. Bladet udsendes gratis til medlemmer af Støtteforeningen for
Slesvigske Musikkorps. Bladet kan
endvidere købes ved henvendelse
til støtteforeningen.
Stykpris kr. 40,- ex. forsendelse.

Næste nummer af bladet udkommer
marts 2019

Forord ved Keller Nielsen, formand for SMUK Støtteforening.

I år er det 10 år siden, Slesvigske Musikhus blev indviet. Det fejres med
både reception og åbent hus.
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SMUK Efterårskoncert
Publikum kommer tæt på en stor amerikansk komponist, der i år kunne
være fyldt 100 år.
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Masser af julestemning
I december er der trængsel og alarm. Også SMUK har travlt i denne
måned. Orkesteret forsømmer dog ikke at sikre den gode julestemning
både hjemme og ude.
Igen i år skal musikere fra SMUK til Kabul og Polen
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Portræt af en medarbejder
I SMUK er Bo Valbjørn blevet genforenet med sin gamle folkeskolelærer.
Selv var han mere til at slå på tromme end at terpe lektier. Og han forsøger
fortsat at afdække nye musikalske sider af sit trommespil.
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Nyhedsmagasinet
”Slesvigske Musikkorps”

Slesvigske Musikhus – 10 år

SMUK Nytårskoncert
SMUK Nytårskoncert byder på en dansende dirigent, et ungt supertalent
og en rutineret hitmager. Og så er der gensyn med populært konferencier
par.
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KÆRE LÆSER

KÆRE MEDLEMMER

Prøv engang at kigge på kalenderen på bagsiden af dette nyhedsmagasin. På mange måder tegner kalenderen et
godt billede af SMUK - Slesvigske Musikkorps. Et billede
af et højt aktivitetsniveau og et billede af stor alsidighed.

SMUK med styrket identitet og profil – og kom med til
Braine

Mere end 40 udadvendte aktiviteter på godt og vel tre
måneder - og læg så dertil musikernes individuelle og kollektive forberedelse.
Alsidige aktiviteter spændende fra Regentmodtagelser,
militære parader, historiske mærkedage og gudstjenester
over instruktive koncerter for Forsvaret til populære og
folkelige koncerter i musik- og koncerthuse. Aktiviteter i
Danmark, Frankrig, Polen og Afghanistan.
Dette aktivitetsniveau og denne alsidighed er på mange
måder et varemærke for SMUK. Vi ønsker at være dér,
hvor der er brug for os, og vi nyder at løse de mangeartede opgaver.
I SMUK lægger vi stor vægt på at alle vores aktiviteter har et militært islæt, for vi mener det, når vi kalder
SMUK for Forsvarets Musikalske Ambassadør, og vi er
bevidste om, at vores opgaver er at afspejle Forsvaret
som en moderne, men samtidig traditionsbærende virksomhed.
Jeg håber, I vil nyde at læse om SMUK og om musikkorpsets aktiviteter her i den 29. udgave af SMUK Nyhedsmagasin. Tak til alle, der støtter op om SMUK og som møder os ved musikkorpsets mange aktiviteter. En særlig tak
skal lyde til vores trofaste medlemmer af SMUK Støtteforening og ikke mindst til støtteforeningens bestyrelse
for en uundværlig støtte i hverdagen.

Med forsvarsaftalen for 2018 – 2023 står det nu klart,
at Slesvigske Fodregiment genopstår i Haderslev, og at
SMUK atter bliver en del af regimentet. Set med sønderjyske briller giver det helt klart basis for en styrket identitet og profil, der markerer samhørigheden mellem musikkorpset og Syd- og Sønderjylland.
I år markeres 100-året for afslutningen af 1. Verdenskrig
den 11. november med en række arrangementer nationalt og internationalt. I Danmark gennemføres det nationale arrangement i Mindeparken i Aarhus, og i Sønderjylland bl.a. i Haderslev og Sønderborg. SMUK deltager
i det traditionsrige arrangement i Braine i Frankrig, idet
SMUK’s koncert i katedralen i Braine er en gave fra de
fire sønderjyske kommuner. SMUK er dermed med til
at sætte fokus på en vigtig del af Danmarkshistorien og
holde den levende på et sted, hvor mere end 5.000 sønderjyder mistede livet. Gaven er også et udtryk for, at
SMUK er hele landsdelens musikkorps. Til lejligheden er
der komponeret et nyt værk, som opføres i katedralen.
SMUK Støtteforenings tur til Braine 9. – 12. november
har allerede modtaget mange tilmeldinger, idet turen giver en enestående mulighed for deltagelse i ceremonierne, overvære SMUK’s koncert og besøge de historiske steder. I skrivende stund er der stadig enkelte ledige
pladser. Se yderligere oplysninger andetsteds i bladet.
På gensyn til de mange aktiviteter i resten af 2018.
”Fordi noget er værd at kæmpe for”

Rasmus Frandsen

KELLER NIELSEN

Orkesterchef - SMUK.

Formand for SMUK Støtteforening

Kort nyt – om kommende koncerter, begivenheder m.v.
Læs bl.a. om de populære seniorkoncerter og om mange af øvrige
arrangementer SMUK deltager i.
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Første Verdenskrig
SMUK er med, når 100 året for afslutningen på Første Verdenskrig bliver
markeret ikke langt fra der, hvor blodet fra tusindvis af unge mænd,
herunder sønderjyder, farvede jorden rød.
I anledning af 100 året giver SMUK blandt andet koncert i en
fransk katedral.
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Uddrag af SMUK kalender

Det nye fælles gavekort kan
benyttes i 89 forretninger
og spisesteder i
Haderslev Kommune

Se mere på:
www.haderslev-butikker.dk
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Slesvigske Musikhus fylder 10 år
Onsdag den 21. november bliver flaget hejst og flagsnoren strammet en ekstra gang ved
Slesvigske Musikhus. For den dag er der noget at fejre – Det er 10 år siden Slesvigske
Musikkorps’ hjemsted på Louisevej blev indviet.

Efter at have haft til huse på Haderslev Kaserne i lokaler, der på ingen måder var velegnede for musikkorpset, og efter i en årrække at have brugt kasernens gymnastiksal som øvelokale, blev Slesvigske
Musikhus det hjemsted, musikkorpset havde drømt
om i årevis. En drøm, der blev realiseret takket være en væsentlig donation fra A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt takket være støtte fra Forsvaret og Haderslev Kommune.

Slesvigske Musikhus er bygget helt efter musikkorpsets ønsker og rummer, ud over administrationslokaler, omklædningsfaciliteter og øvelokaler for musikerne. Husets “hjerte” er den store øvesal, der med
sin fantastiske akustik egner sig til stort set alle musikgenrer og som også flittigt bruges som koncertsal.

Forud for opførelsen af Slesvigske Musikhus var en
arbejdsgruppe bestående af Haderslevs daværende
borgmester, Jens Christian Gjesing, den daværende
chef for Telegrafregimentet, Ib Bager og musiker ved
Slesvigske Musikkorps, Henrik Rønnow i tæt dialog med bestyrelsen for A.P. Møller Fonden. Fonden
var fra starten positiv indstillet overfor projektet og
på mange måder er Slesvigske Musikhus opført helt i
Hr. Møllers ånd.

Her er brugt naturlige materialer som tegl og træ,
her er der kælet for detaljerne, og her er det gode
håndværk i fokus. Ud over Slesvigske Musikkorps
benytter bl.a. Haderslev Musikforening og Haderslev
Musikskole Slesvigske Musikhus.
Slesvigske Musikhus er tegnet af Zeni Arkitekterne i
Aabenraa.

JUBILÆUM FEJRES MED UDVIDELSE

JUBILÆUMSRECEPTION OG ÅBENT HUS

Pauker, keyboards, trommesæt, koncertstole, lyd
anlæg, instrumenter... Listen over musikkorps
instrumentarium er lang, og det hele fylder godt
op i depotrummene i Slesvigske Musikhus. Derfor har bestyrelsen for musikhuset i flere år ønsket en udvidelse af netop depotfaciliteterne.

Slesvigske Musikhus’ 10 års jubilæum markeres
ved en lukket reception onsdag den 21. november kl. 10.00.

Endnu engang er A.P. Møller Fonden kommet til
undsætning, og takket være et økonomisk bidrag
fra fonden kan en udvidelse af Slesvigske Musikhus nu realiseres.

Slesvigske Musikkorps, Haderslev Musikskole,
Trio Corde di gioia og Acavoca står for
underholdningen.

Samme dag er der åbent hus i tidsrummet 14.00
til 17.00.

Her er alle velkomne
Byggeriet af det nye depotrum begynder i starten af 2019 og forventes at stå færdigt et halvt år
senere. Det nye depotrum bliver på ca. 52 m2 og
opføres parallelt med de nuværende depotrum.
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TALENTFULDE MUSIKERE

MUSIK FRA TO KONTINENTER

Michelle Rakers har i 14 år været dirigent i det anerkendte amerikanske orkester ”United States Marine
Band” samt ”Marine Chamber Orchestra”. Hun har
ved flere lejligheder stået i spidsen for SMUK og skal
altså også gøre det ved dette års efterårskoncert. Og
hun ser frem til gensynet.

SMUK Efterårskoncert er i år bygget op om et danskamerikansk tema. Musik af eksempelvis H.C. Lumbye og John Williams vil således også blive præsenteret.

- Det er en gruppe talentfulde musikere, som er fantastiske at arbejde sammen med, forklarer hun.

Dirigent Michelle Rakers

Publikum kommer blandt andet til at opleve en Leonard Bernstein suite, der er lidt specielt arrangeret
og sætter slagtøjsekspert i SMUK Bo Valbjørn i centrum. Koncerten vil også byde på andre solo-optrædener fra orkesterets musikere.

Det samme bliver ”Hærens Sergentskole march”, der
er en dugfrisk march skrevet af to af SMUKs musikere, Lars Birkelund Olsen og Kenneth Pultz Stenum.
Uropførelsen af marchen fandt i øvrigt sted midt i
august, hvor musikkorpset deltog ved 108-års fødselsdagen for Hærens Sergentskole i Varde.

RASMUS BJERG ER SOLIST TIL FØDSELSDAGSKONCERT

Amerikansk fyrtårn bliver fejret ved
efterårskoncert
SMUK Efterårskoncert byder blandt andet på musik af Leonard Bernstein, der i år kunne være blevet 100 år.

Når vinden rusker, himlen er mørk, og sommeren
synes langt borte, så er der heldigvis hjælp at hente hos Forsvarets Musikalske Ambassadører. SMUK
byder således indenfor til lidt musikalsk varme og en
rigtig hyggestund. Det sker, når SMUK inviterer til
efterårskoncert i henholdsvis Tønder Kulturhus den
9. oktober og Harmonien i Haderslev den 11. oktober.
Her vil publikum kunne høre musik af en helt særlig amerikansk komponist. 2018 er nemlig 100-året
for Leonard Bernsteins fødsel, og det kommer i den
grad til at præge SMUK Efterårskoncert.
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Det er den amerikanske dirigent Michelle Rakers,
der leder SMUK til koncerten, og ifølge hende er der
god grund til at give Leonard Bernstein særlig opmærksomhed.
- Han var et musikalsk fyrtårn på især den amerikanske musikscene, fordi han rakte ud til mange forskellige publikumsgrupper – både unge og gamle, siger Michelle Rakers og tilføjer, at Leonard Bernstein
forstod at bygge bro mellem genrerne, blandt andet
jazz og klassisk musik. Han skrev samtidig lyttevenlig musik såsom musicalen ”West side story”, men
også mere komplekse værker.

Der er lagt op til en underholdende aften, når Telegrafregimentet den 5. november inviterer til fødselsdagskoncert i Fredericia Teater. Traditionen tro er
det SMUK, der leverer musikken. Denne gang i selskab med ingen ringere end solisten Rasmus Bjerg
og dirigent René Bjerregaard Nielsen.
Rasmus Bjerg er mest kendt som skuespiller, men
har også en veludviklet musikalsk side, hvilket han
blandt andet har vist i John Mogensen-filmen “Så
længe jeg lever”, og da han var solist til Prinsens
Musikkorps’ nytårskoncerter. Her var René Bjerregaard Nielsen, som er tidligere chefdirigent i SMUK,
i øvrigt også dirigent.

Både SMUK, dirigent og solist er kendt for deres gode humør, så der venter publikum en fornøjelig aften med formentlig et enkelt John Mogensen nummer eller to på programmet.

TID:

Mandag den 5. november kl. 19.30

STED:

Fredericia Teater

BILLETTER:

Kr. 130,- inkl. billetgebyr.
Billetsalg: Fredericia Teater

SMUK EFTERÅRSKONCERT
TID:

Tirsdag den 9. oktober kl. 19.30

TID:

Torsdag den 11. oktober kl. 19.30

STED:

Tønder Kulturhus

STED:

Kulturhus Harmonien, Haderslev

BILLETTER:

Kr. 100,- inkl. gebyr.

BILLETTER:

Kr. 100,- inkl. gebyr.

Rabat kr. 25,- til medlemmer af SMUK Støtteforening. Billetter bestilles ved henvendelse til SMUK
på mail: smuk@smukmusik.dk eller tlf.: 72 82 69 02.
Oplys navn, telefonnummer og antal billetter. Billetter betales ved indgangen.

Rabat kr. 25,- til medlemmer af SMUK Støtteforening. Kan købes via Haderslevbilletten, Visit Haderslev og ved indgangen.

SMUK NYHEDSMAGASIN
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JULETRADITION FORTSÆTTER

Ingen jul uden

messingmusik

De seneste tre år har komponist, dirigent og musiker Jakob Høgsbro sørget for at bringe julens musik ned i børnehøjde. I år fortsætter traditionen. I selskab med SMUK vil han således invitere skoleelever
fra hele Haderslev Kommune ind i en verden af julemusik. Den 3. og 4. december kan børnenes familier
ved to koncerter høre et kæmpekor af børnestemmer
sammen med SMUK byde julen velkommen. Koncerterne finder sted i Kulturhus Harmonien i Haderslev.

SMUK inviterer igen i år til julekoncert i Slesvigske Musikhus, og ligesom sidste
år bliver det med julehygge for fuld skrue.

Der er ingen vej udenom. Julemusik og messinginstrumenter hører lige så meget sammen som and
og rødkål. Det er blandt grundene til, at man bør
slå et smut forbi Slesvigske Musikhus tirsdag den
18. december, hvor det igen er blevet tid til SMUK
Julekoncert.
Ved en koncert om eftermiddagen og igen om aftenen vil musikhuset således genlyde af messinginstrumenter, der med julens musik spreder julestemning, som kan få selv den mest standhaftige følelse
af julestress og travlhed til for en stund at fordufte.

SMUK HAR NOK AT SE TIL I JULEN
En af SMUKs vigtigste opgaver er at bygge bro mellem civilsamfund og Forsvaret og at styrke korpsånden internt i Forsvaret. Julen er en god anledning til
netop at gøre disse ting. For i julen er vi alle lidt tættere på hinanden. Og julen er en travl tid for SMUK.
December byder således på en række julegudstjenester i Sct. Jacobi Kirke i Varde og for Telegrafregimentets ansatte på Ryes Kaserne i Fredericia og i Haderslev Domkirke.

Og mon ikke publikum også får en smagsprøve på
den amerikanske julemusik. Ligesom til SMUK Efterårskoncert er det nemlig den amerikanske dirigent Michelle Rakers, der dirigerer musikkorpset til
SMUK Julekoncert.
Skulle man mangle det allersidste for at komme i
den helt rette julestemning, så skal SMUK Støtteforening nok gøre sit. Støtteforeningen sælger således
både gløgg og æbleskiver i forbindelse med koncerterne.

Publikum kan glæde sig til alt lige fra de traditionelle juletoner til swingende julemusik.

UDSENDTE FÅR JULESTEMNING
HJEMMEFRA
For tredje år i træk sikrer et ensemble fra SMUK, at
også danske soldater i Kabul får lov at mærke lidt julestemning hjemmefra.

SMUK JULEKONCERT

”JULEN I HJERTET”

TID:

TID:

Tirsdag den 18. december kl. 15.00
Tirsdag den 18. december kl. 19.00
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Mandag den 3. december kl. 17.30 og 19.00
Tirsdag den 4. december kl. 17.30 og 19.00

STED:

Slesvigske Musikhus

STED:

Kulturhus Harmonien, Haderslev

BILLETTER:

Kr. 50,- kan bestilles via mail smuk@		
smukmusik.dk, oplys navn, tlf. og antal
billetter eller ved henvendelse til SMUK på
telefon 72 82 69 02. Billetter betales ved
indgangen.

BILLETTER:

Se dagspressen og www.smukmusik.dk

SMUK NYHEDSMAGASIN

- At sprede glæde hos soldater på internationale missioner er noget, vi prioriterer særdeles højt. Det giver
os nogle udfordringer, fordi vi skal løse mange opgaver herhjemme samtidigt.
Heldigvis har vi nogle dygtige assistenter og nogle
musikere med stor villighed til, at det hele skal lykkes. Derfor plejer alt at gå op i en højere enhed, siger
SMUKs orkesterchef Rasmus Frandsen.

SMUK NYHEDSMAGASIN
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Sønderjyden, der vendte hjem

PORTRÆ T

af en musiker

- Heldigvis sagde de ja

Bo Valbjørn holder af den sydligste del af Jylland, og han sætter pris på

Der er genvalg til de to konferencierer fra sidste nytårskoncert,

at møde kendte ansigter, når han er ude at optræde.

fortæller tovholder på koncerterne Bent Graversen.

Sonja Barsøe er sekretær i SMUK Støtteforening og
blandt de frivillige, der bakker op om SMUK. Engang holdt hun også musikerne i ørerne. I hvert fald
én. Bo Valbjørn er vokset op i Sønderborg og var elev
på Kløvermarkskolen. I fire år var Sonja Barsøe hans
klasselærer.

- Der sad også andre gode kammerater fra dengang
i skoleorkesteret. Det var helt utroligt. Og min gamle svømmelærer var blevet menighedsrådsformand
og hørte også koncerten. Det er skønt, når man sådan render ind i folk, man ikke har set i årevis, siger
Bo Valbjørn.

De to musikere fra SMUK, Martin Knudsen og Lars
Birkelund Olsen, kommer igen til at guide publikum
gennem SMUK Nytårskoncert. Akkurat denne opgave havde de to humørbomber også ved de seneste nytårskoncerter, og de tog publikum med storm, forklarer
tovholder på nytårskoncerterne Bent Graversen.

- Og siden har jeg flere gange forklaret hende, at
grunden til, at jeg var fraværende i hendes timer dengang jo var, at jeg skulle spille trommer, griner Bo
Valbjørn, der i dag er en af SMUKs to slagtøjsspillere.

Der er fem år til, at Bo Valbjørn skal på pension, så er
det måske ham, der sidder blandt publikum og lytter
til SMUK. Men indtil da, er nok at tage fat på.

- Vi fik simpelthen så mange positive tilkendegivelser, derfor opfordrede vi dem til at gentage succesen –
og heldigvis sagde de ja, fortæller han.

- Jeg vil gerne bruge de sidste fem år hos SMUK så
effektivt, som muligt rent musikalsk og gerne udvikle mig i nye retninger så vidt, det kan lade sig gøre,
siger han.

- Vi synes alle, det fungerede rigtig godt sidste år, og
mange har sagt, at vi har fundet det rigtige koncept,
tilføjer Bent Graversen.

Det er ikke den eneste gang, Bo Valbjørn har krydset spor med personer fra tidligere i sit liv, efter han
i 1996 begyndte i SMUK – og kom hjem til Sønderjylland.
Musiker Bo Valbjørn

I maj var Bo Valbjørn eksempelvis på solo-studietur
til Washington.
- Jeg fik timer af Chris Rose fra “United States Marine Band” og David McDonald fra “Airmen of Note”. Det var en fed tur med mange indtryk og møder
med musikere fra øverste hylde, siger han.

ORKESTERETS BENJAMIN

Når Bo Valbjørn ikke sidder bag trommesættet, roder han med amerikanske biler.
Det er her, han stresser af, forklarer han og tilføjer, at han i 17 år har haft en 1965
Buick Riviera, der også fortjener opmærksomhed fra hans side.

Det er imidlertid ikke kun SMUK, der nyder godt af
Bo Valbjørns slagtøjskundskaber. Den 55-årige musiker er således også medlem af jazz/swingorkestreret ”Syncopaters”. Ligesom han er dirigent i Fredericia Postorkester. Her løfter han arven efter blandt
andet Lars Birkelund Olsen, der ligeledes har dirigeret orkesteret.

Den garvede musiker ser frem til igen at stå på scenen med Søren Sko, med hvem SMUK har givet koncert ved flere lejligheder.
- Ham kender vi jo. Og vi har super gode erfaringer
fra de gange, vi har optrådt sammen. Blandt andet fra
Kløften Festival, lyder det Fra Bent Graversen, der også har store forventninger til samarbejdet med Andrea Heick Gadeberg.

- Jeg har hørt, at hun synger fantastisk godt, og så er
hun vant til at optræde foran et stort publikum, forklarer han.

SOMMERFUGLE I MAVEN
Den unge sangerinde ser ligeledes frem til mødet
med Forsvarets Musikalske Ambassadører.
- Jeg har ret mange sommerfugle i maven. Det er lidt
specielt, når man skal rundt på turné; man bliver
som en lille familie, men jeg glæder mig til at lære en
masse søde musikere i SMUK at kende, siger Andrea
Heick Gadeberg og slår fast, at hun glæder sig helt
vildt til nytårskoncerterne.
- Jeg havde en onkel, der døde for længe siden, og jeg
nåede ikke at lære ham at kende, men han spillede
faktisk i Prinsens Musikkorps. Og det er noget særligt at lave noget, der på en eller anden måde har noget med ham at gøre, fortæller Andrea Heick Gadeberg.
Efteråret og vinteren byder i det hele taget på store
oplevelser for det unge talent. Ud over at være solist
til SMUK Nytårskoncert skal hun spille med i Niels
Arden Oplevs filmatisering af bogen “Ser du månen,
Daniel”.

MUSIKLÆREREN
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I 2018 gav SMUK koncert i Sct. Marie Kirke i Sønderborg. Her sad Troels Fenneberg på en af kirkebænkene. 41 år tidligere optrådte Bo Valbjørn ved sin første
koncert som medlem af skoleorkesteret i Sønderborg.
Dengang var Troels Fenneberg også i kirken.

- Og årets udfordring er i Fredericia ved markeringen den 5./6. juli. Her dirigerer jeg postorkesteret,
men bliver nødt til at springe ned fra scenen, klæde
om til SMUKs gallauniform og skynde mig ned og gå
med i fakkeloptoget med SMUK, siger Bo Valbjørn.

Han var nemlig musiklærer og ledede skoleorkesteret. Musiklæreren var imidlertid ikke det eneste
kendte ansigt til koncerten i 2018.

- Jeg har altid grinet af Lars (Birkelund Olesen, red.),
når han kom spurtende, men nu er det mig, som sidder i saksen, tilføjer han.

SMUK NYHEDSMAGASIN
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Solist: Andrea Gadeberg

Solist: Søren Sko
Den ene af årets to solister er en rutineret herre. Søren Sko
bragede ind på den danske musikscene i 1990, da han som
den ene halvdel af duoen Sko/Torp udgav albummet “On A
Long Lonely Night“, hvor han slog sit navn fast som en sanger i en klasse for sig. Siden dengang har Søren Sko etableret sig som solist med stor succes, og SMUK har ved flere lejligheder nydt godt af hans stærke stemme. Han har således
blandt andet været solist ved Telegrafregimentets fødselsdagskoncert. I selskab med sin gode ven Benjamin Koppel udgav
Søren Sko i foråret 2018 albummet “On Cole”, der er en hyldest
til Nat King Cole og Søren Sko’s egen far.

Dirigent: Torben Sminge
Til SMUK Nytårskoncert 2019 bliver dirigentpodiet på det nærmeste omdannet til dansegulv. Det er således Torben Sminge, der leder koncerterne. Torben Sminge er en gammel
kending af SMUK og har blandt andet dirigeret Forsvarets
Musikalske Ambassadører ved en række lejligheder, herunder tre nytårskoncerter. Og de, der har oplevet Torben
Sminge, vil uden tvivl kunne nikke genkendende til tilnavnet ”Den dansende dirigent”. Torben Sminge er herudover en aktiv producer, ligesom han står i spidsen for
”Tiptoe Bigband”. Han har desuden været leder af FAUB Fyns Amts Ungdoms Bigband samt i 14 år været aktiv i det
århusianske Klüvers Bigband.
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Solister : Søren Sko og Andrea Gadeberg
Konferenciérs: Lars Birkelund Olsen og Martin Knudsen
Dato:		
		
		
		
Sted:		
Entré:		
Billetsalg:
		
Arrangør:

Fredag d. 11. januar kl. 20.00
Lørdag d. 12. januar kl. 20.00
Søndag d. 13. januar kl. 20.00
Mandag d. 14. januar kl. 20.00
Kulturhus Harmonien, Gåskærgade, Haderslev
220,-/240,-/260,Haderslev Turistbureau (Tlf.:73 54 56 30) eller www.smukmusik.dk
OBS! Billetsalg begynder den 21.sep.
SMUK Koncertfond

Dato: 		
Sted:		
Entré:		
Billetsalg:
Arrangør:

Onsdag d. 16. januar kl. 20.00
Lerpøthallen, Lerpøtvej, Varde
170,-/200,-/210,-/220,www.smukmusik.dk
Varde Garnison/Varde Kommune

Dato:		
Sted:		
Entré:		
Billetsalg:
		
Arrangør:

Torsdag d. 17. januar kl. 20.00
Sønderjyllandshallen, H.P.Hanssensgade , Aaabenraa
220,-/240,-/260,Aabenraa Turistbureau (Tlf.: 74 62 35 00) eller www.smukmusik.dk
OBS! Billetsalg begynder den 21. sep.
SMUK Koncertfond

Dato: 		
Sted:		
Entré: 		
Billetsalg:
Arrangør:

Fredag d. 18. januar kl. 20.00
Spektrum Odder, Parkvej 5, Odder
205,-/225,www.smukmusik.dk
Spektrum Odder

Dato: 		
Sted: 		
Entré:
Billetsalg:
Arrangør:

Søndag d. 20. januar kl. 20.00
Stærekassen, August Bournonvilles Passage, København
250,Billetlugen (Tlf.: 70 263 267) eller www.smukmusik.dk
SMUK Koncertfond

Dato: 		
Sted: 		
		

Mandag d. 21. januar kl. 20.00
Stærekassen, August Bournonvilles Passage, København
(lukket forestilling)

Dato: 		
Sted:		
Entré:		
Billetsalg:

Fredag d. 25. januar kl. 19.30
Alsion, Sønderborg
130,-/230,www.smukmusik.dk
Lions Sønderborg-Alssund og Hærhjemmeværnsdistrikt Syd & Sønderjylland

Arrangør:

TURNÉPLAN

Som 11-årig spillede Andrea Heick Gadeberg med i DR’s julekalender ”Pagten”, men allerede inden da havde hun spillet
med i de to musicals "Annie" og "Sound of Music", begge
på Fredericia Teater. Som 18-årig turnerede hun med Stig
Rossen rundt til julekoncerter, og han udtalte, at hun er
en sangerinde med internationalt potentiale. Nu er Andrea Heick Gadeberg fyldt 20 år, og om Stig Rossen har
ret, kan publikum selv bedømme, når den unge sangerinde er solist ved SMUK Nytårskoncert. Virker efternavnet bekendt, skyldes det måske, at hun er datter af
sanger og skuespiller Trine Gadeberg og lærer og musiker
Jørgen Heick.

SMUK NYHEDSMAGASIN
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kort
nyt
Frivillighedsfest
Når Haderslev Kommune hædrer de mange frivillige, der hver især gør en forskel inden for det sociale område, ved en stor fest i Haderslev Idrætscenter,
torsdag den 27. september, så er det SMUK - Slesvigske Musikkorps, der står for underholdningen.
Mellem spisning, taler og overrækkelse af diplomer
giver SMUK en koncert under ledelse af dirigenten
Torben Sminge.

Påskønnelse til SMUK
I forbindelse med en parade på Varde Kaserne den
15. august i anledning af Hærens Sergentskoles 108
års fødselsdag modtog Stabstambour Jens Christian Lietzen på vegne af SMUK et regimentsskjold af
chefen for Sergentskolen, oberstløjtnant P. Nielsen.
Chefen takkede musikkorpset for et godt samarbejde og for altid at stå til rådighed for Sergentskolen.
I forbindelse med paraden, der blev overværet af
H.K.H. Prins Joachim, spillede SMUK “Hærens Sergentskoles March”, der er komponeret af to af musikerne i SMUK, trompetist Kenneth Pultz Stenum og
tubaist Lars Birkelund Olsen.

Vidste du...?

SMUK Seniorkoncerter

At når fodboldspillerne fra Superligaklubben SønderjyskE løber på banen til hjemmekampene i Haderslev, så sker det til tonerne fra Ib Glindemanns
march, “Haderslev Marchen”. Ib Glindemann vandt
i 2013 en marchkonkurrence udskrevet af Slesvigske
Musikkorps og Haderslev
Kommune med sin festlige
og iørefaldende march.
Haderslev Marchen er
indspillet af SMUK på
CD’en “Hærens Musikkorps spiller nye danske
marcher”.

“Skal musikken swinge - så ring til Sminge”. Dirigenten Torben Sminge - ham, der altid optræder i elegante laksko, ham, der gerne danser på scenen og ham,
som i den grad får smilene frem hos både musikere
og publikum.
Torben Sminge har bl.a. stået i spidsen for SMUK ved
musikkorpsets nytårskoncerter og nu får publikum
mulighed for at opleve ham ved de populære seniorkoncerter.
At seniorkoncerterne i år, med dirigentpinden lagt
i hænderne på Torben Sminge, får et skær af gylden
swingmusik, er hævet over enhver tvivl, men publikum kan også se frem til at opleve flere af musikerne
fra SMUK optræde som solister, ligesom der med garanti bliver plads til et par gode marcher i programmet. Dermed bliver det formentlig svært at holde
både hænder og fødder i ro.
SMUK spiller i år seniorkoncerter i Haderslev, Kruså
og Christiansfeld. Ved koncerten i Christiansfeld
medvirker violinisten Kirstine Sand som gæstesolist.
Hun medvirkede også ved SMUK Nytårskoncerter
2018.

KFUM Soldatermission
Musikledsagelse til gudstjeneste og underholdning
i forbindelse med festmiddagen, det er, hvad SMUK
bidrager med ved KFUM Soldatermissions årsmøde, der løber af stablen den 29. september i Varde
Slesvigske Musikkorps har et tæt samarbejde med
KFUM Soldatermission, der ud over traditionelle
soldaterhjem også driver veteranhjem i Varde og
Fredericia.

TID:

Torsdag den 20. september kl. 14.00

STED:

Haderslev Idrætscenter

BILLETPRIS:

kr. 80,- inkl. gebyr.

BILLETSALG:
Visit Haderslev –
		www.haderslevbilletten.dk
		 eller ved indgangen.
TID:

Tirsdag den 25. september kl. 14.00

STED:

Grænsehallerne, Kruså

BILLETPRIS:

kr. 50,- inkl. kaffe og kage.

BILLETSALG:

Billetsalg ved indgangen.

TID:

Onsdag den 26. september kl. 14.30

STED:

Cuben, Christiansfeld

BILLETPRIS:

Kr. 50,- inkl. kaffe og kage.

BILLETSALG:

Bager Jørgensen,
Martensens Boghandel, Krolf banen
		
v/ Kate senest den 14. september.

Fredagsparade
Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen
overværende fredag den 10. august den traditionelle
Fredagsparade med SMUK – Slesvigske Musikkorps.
Efter paraden fortalte musiker Henrik Rønnow partiformanden om regimentets mindebog, der indeholder navnene på de faldne soldater fra Slesvigske
Fodregiment. Som et led i Fredagsparaden vender
musikkorpsets stabstambour, Jens Christian Lietzen
et blad i Mindebogen.

Adresseændring
Står du overfor at skulle flytte, så husk at give
SMUK Støtteforening besked. Hver gang et Nyhedsmagasin sendes ud til medlemmerne, kommer der
et pænt antal retur til Støtteforening med beskeden:
“Adressaten ubekendt” - ofte fordi modtageren af
nyhedsmagasinet er flyttet. Du kan altid kontakte
Støtteforeningen på mailadressen:
stoet@smukmusik.dk

SMUK til Polen
580 km. Så langt er der fra Slesvigske Musikhus i
Haderslev til Natobasen i den Polske by Stettin. Musikerne i SMUK kender vejen, for de har ofte medvirket ved parader og givet koncerter på den store
militærbase.
Midt i september måned drager SMUK atter til
Stettin. Denne gang for at medvirke ved en kommandooverdragelse.
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SMUK Nyhedsmail
Hvis du gerne vil holdes ajour med SMUK’s koncertaktiviteter, så er det en god idé at tilmelde sig SMUK
Nyhedsmail. Du kan tilmelde dig SMUK Nyhedsmail på hjemmesiden www.smukmusik.dk, herefter
modtager du ca. 8-10 nyhedsmails årligt. Du kan til
enhver tid framelde dig ordningen igen.
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100 ÅRET

100 ÅRET

FOR AFSLUTNING AF
1. VERDENSKRIG

FOR AFSLUTNING AF
1. VERDENSKRIG

SMUK får hjælp af kollegaer

Koncerten vil blive overværet af Hans Kongelige
Højhed Prins Joachim samt Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie.

Med hjælp fra Søværnets Tamburkorps sikrer SMUK, at Damager Kirkegård får musik, når 100-året

Som omtalt andetsteds her i SMUK Nyhedsmagasin vil publikum blandt andet komme til at opleve et
nyt værk skrevet til lejligheden af komponisten Søren Birch.

for afslutningen på Første Verdenskrig bliver markeret.

Man kan med rette sige, at ingen egne af Danmark
har været så mærket af krige og slag som Sønderjylland. Vel at mærke slag, der alle har haft betydning
for, hvordan Danmark ser ud i dag. For Forsvarets
Musikalske Ambassadører har det stor betydning at
holde disse nationale mærkedage i hævd. Det gælder ikke mindst markeringen af afslutningen på Første Verdenskrig. Det er således en fast tradition, at
SMUK hvert år den 11. november deltager ved markeringen på Damager Kirkegård i Haderslev.
Her understregede Næstkommanderende for Haderslev Garnison Major Henning Roland Dons sidste år
i sin tale netop vigtigheden af at huske.
”De 5.200 faldne sønderjyder blev aftvunget et ultimativt offer, som i dag inspirerer os til at gøre en
indsats for fred og større frihed, hvor dette er fraværende”, lød det blandt andet i hans tale.

Klokken 11 bliver der lagt kranse til minde om de
faldne på både Kloster Kirkegård og Damager Kirkegård. Det gælder således ved mindestenen for de
faldne sønderjyder, ved den tyske krigergrav og ved
de franske krigergrave.
På Damager Kirkegård ligger 24 unge franskmænd
fra Alsace-Lorraine, der ligesom de dansksindede i
Sønderjylland blev tvunget ind i tysk militærtjeneste. For de unge mænd fra Alsace-Lorraine var denne skæbne næsten endnu værre, fordi de på slagmarken risikerede at skulle skyde på deres landsmænd.
Hvert år ærer SMUK de faldne, franske soldater ved
at spille den franske nationalmelodi ”Marseillaisen”.
For at ære de faldne sønderjyder spiller SMUK ”
Slumre Sødt i Slesvig Jord”.

GUDSTJENESTE OG SOLDATERGRAVE
I år medvirker SMUK imidlertid ved ceremonier i
den franske by Braine, når afslutningen på Første
Verdenskrig bliver markeret den 11. november. Alligevel vil der også på Damager Kirkegaard være musik, der er med til at skabe den højtidelige ramme,
som denne begivenhed fortjener. Det vil en musiker fra SMUK i samarbejde med Søværnets Tamburkorps således sørge for.
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Ved koncerten i Braine vil publikum også kunne høre en koncertouverture skrevet over sangen ”I Danmark er jeg født” af komponisten Lasse Toft Eriksen. Ligesom SMUK vil uropføre en bearbejdelse af
”Slumre Sødt i Slesvig Jord” af komponisten og arrangøren Flemming Neergaard Pedersen. Det er den
svenske dirigent Andreas Hansson, der leder SMUK
ved koncerten i Braine, og det sønderjyske publikum
vil formentligt kunne komme til at opleve koncerten
efter SMUK’s hjemkomst fra Frankrig.

Selve markeringen begynder med en times Gudstjeneste i Haderslev Domkirke fra klokken 9.30.

Begge markante melodier vil naturligvis også lyde
i år.

Fotograf Kamilla Bryndum

Mindekoncert
bliver overværet af
Kongehuset
Det var den 11. november 1918 klokken 11, at våbenhvilen mellem de stridende parter i Første Verdenskrig trådte i kraft. Her 100 år senere er SMUK med
til at markere begivenheden med en koncert i Saint
Yved katedralen i Braine. Koncerten finder sted aften
før kampene i Første Verdenskrig officielt hørte op
dengang, med andre ord den 10. november.

- Vi arbejder på, at koncerten også vil blive opført i
hver af de fire sønderjyske kommuner, som har bidraget økonomisk til det nye værk af Søren Birch,
oplyser SMUKs orkesterchef Rasmus Frandsen og
opfordrer til, at man holder øje med SMUKs hjemmeside samt nyhedsbreve for at få mere information
om koncerterne.
Den 11. november deltager musikkorpset ved mindehøjtideligheden på den danske soldaterkirkegård
i Braine, hvorefter SMUK sørger for musik til en reception, inden turen går tilbage mod Haderslev.

SMUK NYHEDSMAGASIN
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Nyskrevet værk rummer flere lag
Med udgangspunkt i en sønderjyde, der under Første Verdenskrig er tvunget i tysk uniform, beskriver komponisten Søren Birch de følelser en soldat har, når vedkommende skal i krig.
Kirken Saint-Yved i Braine rummer en gotisk, monstrøs højtidelighed, og skulle ”Klokkeren fra Notre
Dame” lede efter et nyt sted at bo, ville denne kirke
helt sikkert falde i hans smag. Siden 1130 har glæde
såvel som sorg fyldt kirkerummet, og den 10. november bliver stemningen atter følelsesladet. Det sker i
anledning af markeringen af 100-året for afslutningen på Første Verdenskrig, hvor SMUK ved en koncert uropfører et nyt værk skrevet specielt til lejligheden af komponisten Søren Birch.
- Jeg håber, at publikum synes om musikken og at de
kan kan leve sig ind i de forskellige stemninger, lyder det fra komponisten.
Værket er en gave fra de fire sønderjyske kommuner
til Braine, og det krævede research, før Søren Birch
kunne kaste sig over det.
- Det var en meget spændende opgave, hvor jeg syntes, at den største udfordring var at finde den rigtige,
musikalske vinkel, siger Søren Birch og
forklarer, at han besluttede sig for at
tage udgangspunkt i en af de 30.000
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sønderjyske soldater, der blev tvunget ind i krigen
på tysk side.
- Herefter kunne jeg komme i gang med musikken,
fortæller han.

MUSIKALSKE BILLEDER
Gennem musikken beskriver Søren Birch soldatens
afsked med sine kære, rejsen fra den sønderjyske
hjemstavn og gennem Europa.
- Og på et tidspunkt når de kamppladsen, slår lejr
og får hvilet, og musikken bliver mere rolig. Så kommer der en kamphandling, og tonerne, der relaterer
til denne, bliver noget mere voldsomme, siger Søren
Birch og tilføjer, at værket efterfølgende fortæller om
afslutningen på krigen og til sidst rejsen hjem igen.
- Jeg har forsøgt både at beskrive de positive følelser
og de mere komplekse følelser som kaosset i slaget
og hjemmarchen, hvor soldaten er tappet for energi
og måske såret. Der glider musikken ikke så let som
ved marchen ud, forklarer Søren Birch og fortæller,
at musikken er skrevet i et lyttevenligt tonesprog.

LIGE AKTUEL

DU KAN OGSÅ KOMME MED

Søren Birch understreger, at der er flere lag i værket.
Nok tager det udgangspunkt i en sønderjysk soldats
oplevelser for mere end 100 år siden, men alt det, soldaten gennemgår, er lige så aktuelt i dag.

Har du lyst til at komme helt tæt på begivenhederne,
når afslutningen på Første Verdenskrig bliver markeret i dagene omkring den 11. november, så skal du
skynde dig at melde dig til SMUK Støtteforenings
tur til Frankrig.

- Det har været vigtigt for mig at beskrive noget
overordnet om krig, lidelse og de følelser, som følger
med. I virkeligheden er det følelser, der er generelle for soldater, der skal i krig. Jeg har læst nogle soldaters historier og prøver at beskrive almene følelser
og stemninger ved at drage i krig, siger Søren Birch.
Komponist Søren Birch

KORT OM
KOMPONISTEN
Søren Birch har i mange år været ansat som
docent i kor- og ensembleledelse ved Det
Jyske Musikkonservatorium. Nu underviser han blandt andet ved Løgumkloster
Kirkemusikskole. Som orkesterdirigent har Søren Birch stået i spidsen for blandt andet Aalborg
Symfoniorkester, Norddeutsche Sinfonietta, Det
Jyske Ensemble, Prinsens Musikkorps og Aarhus
Bachselskab.

Der er således stor interesse for turen, der finder sted
fra den 9. til den 12. november 2018 og går til Braine.
Her vil publikum komme til at overvære koncerten
med SMUK i byens katedral samt ceremonien ved
Den Sønderjyske Kirkegård lidt udenfor Braine.
Turen byder også på et besøg i jernbanevognen i
Compiegne-skoven, hvor våbenstilstandene i 1918 og
1940 blev underskrevet.
Prisen for turen, der foregår med bus, er 3.000 kr. pr.
person. I prisen er inkluderet halvpension og overnatning i delt dobbeltværelse.
Du kan læse meget mere om turen på SMUK hjemmeside. Hvis du ønsker at tilmelde dig turen - eller
hvis du gerne vil kontaktes af SMUK Støtteforening
- kan du sende en mail til støtteforeningen på adressen: stoet@smukmusik.dk

SMUK NYHEDSMAGASIN
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UDDRAG AF SMUK KALENDER
SEPTEMBER
20. september
21. september
21. september
25. september
26. september
27. september
28. september
28. september
29. september

Seniorkoncert – Haderslev Idrætscenter
Billetsalg til SMUK Nytårskoncert 2019 begynder
Fredagsparade
Seniorkoncert – Grænsehallerne
Seniorkoncert – Cuben
Frivillighedsfest – Haderslev Idrætscenter
Koncert – Slesvigske Fodregiments 240 års fødselsdag
Fredagsparade
KFUM Soldatermissions Årsmøde

Haderslev
Hele landet
Haderslev
Kruså
Christiansfeld
Haderslev
Haderslev
Haderslev
Varde

OKTOBER
5. oktober
6. oktober
9. oktober
11. oktober
12. oktober
26. oktober

Fredagsparade
Telegrafregimentets Medaljemarch
SMUK Efterårskoncert – Tønder Kulturhus
SMUK Efterårskoncert – Kulturhus Harmonien
Fredagsparade
Parade for danske Veteraner

Haderslev
Fredericia
Tønder
Haderslev
Haderslev
Fredericia

NOVEMBER
1. november
2. november
2. november
5. november
10. november
11. november
16. november
21. november
23. november
30. november

Telegrafregimentets fødselsdagsparade
Koncert for tidligere medarbejder ved Slesvigske Fodregiment
Fredagsparade
Telegrafregimentets Fødselsdagskoncert – Fredericia Teater
Koncert i Braine
Parade i Braine
Fredagsparade
Slesvigske Musikhus – 10 års jubilæum
Fredagsparade
Fredagsparade

Fredericia
Haderslev
Haderslev
Fredericia
Frankrig
Frankrig
Haderslev
Haderslev
Haderslev
Haderslev

DECEMBER
december
december
3. december
4. december
6. december
7. december
11. december
13. december
13. december
14. december
18. december
19. december
21. december

SMUK musikere til Nato basen i Stettin
SMUK musikere leverer feltunderholdning i Afghanistan
Børnefamilie julekoncert – Kulturhus Harmonien
Børnefamilie julekoncert – Kulturhus Harmonien
Julegudstjeneste – Hærens Kamp og Ildstøttecenter
Fredagsparade
Koncert i anledningen af Hærstabens chefkonference
Julegudstjeneste – Haderslev Domkirke
Julegudstjeneste – Hærens Efterretningscenter
Julegudstjeneste – Telegrafregimentet - Sct. Michaelis Kirke
SMUK Julekoncerter i Slesvigske Musikhus
Udnævnelsesparade
Fredagsparade

Polen
Afghanistan
Haderslev
Haderslev
Varde
Haderslev
Vingsted
Haderslev
Varde
Fredericia
Haderslev
Varde
Haderslev

Se alle musikkorpsets aktiviteter og find oplysninger om de enkelte arrangementer på www.smukmusik.dk
Følg SMUK på Facebook
Ret til ændringer forbeholdes.

