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NYHEDSBREV 

 

SØVÆRNETS TAMBURKORPS VENNER 

Maj 2019 
 

 
NATO-dag på kastellet 4. april 2019 hvor Tamburkorpset spillede. 

 
Kære venner!! 

 

Den kolde vintertid er forbi og allerede nu kan i nyde de varmere grader udenfor. I er blevet snydt 

for NYHEDSBREVE i 2018. Og der er sket en del i Søværnets Tamburkorps og i bestyrelsen hos 

vennerne siden sidste nyhedsbrev der blev udsendt i jul i 2017. Nu er det tid til igen at informere om 

hvad der sker og hvad der er sket. Derfor dette nyhedsbrev fra Søværnets Tamburkorps Venner. 

 

Korpsets mangeårige leder Anders Rasmussen har fået nyt job i Forsvaret, som mange sikkert 

allerede har hørt. I mellemtiden har har korpset haft midlertidige ledere i henholdsvis Bjarne og 

Trine over en kortere periode. I det den nye leder James Jensen først skulle afslutte sit tidligere job. 

James er nu trådt ind i sit daglige arbejde med korpset. Og vi glæder os til et forhåbentlig 

fremragende samarbejde. For at kende James lidt bedre, så har vi bedt James om at skrive lidt om 

sig selv. James skal have muligheden for at falde på plads i jobbet og komme ind i rutinen. Så håber 

vi at vi kan overtale James til at skrive lidt om sig selv, så vi kan få det med i næste nyhedsbrev. 

http://www.stv.mono.net/
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Siden sidste nyhedsbrev har vi desværre ikke haft adgang til særlig mange arrangementer, men vi 

kan dog berette en smule, og vise et par fotos i det følgende. Ligesom vi selvfølgelig berretter om 

kommende arrangementer. 

 

Planen er fremover at lave to nyhedsbreve hvert år omkring 1. maj og 1. november. 

 

 

Generalforsamling: 

 

Den 23. marts 2019 blev der afholdt 

generalforsamling i Søværnets Tamburkorps 

Venner. Denne gang var der lidt udskiftninger. 

Foreningens mange årige formand Dan Petersen og 

hans hustru Tina Petersen havde valgt at stoppe. Og 

derfor skulle vi finde en ny formand. 

Bestyrelsesmedlem Brian Strandbygaard Laursen 

blev valgt som formand og suppleant Tina H. 

Pedersen belv valgt som bestyrelsesmedlem. Som 

nye suppleanter blev Esther Kjeldsen valgt (Esther 

er gift med Jørgen Kjeldsen der er 

bestyrelsesmedlem og webmaster for foreningen). 

Derudover blev Per V. Jensen også valgt som 

suppleant.  

 

En glad kasserer kunne fremlægge et flot regnskab 

– og vores kontingent blev fastholdt til kr. 125,00 

pr. år for enkeltmedlemmer, kr. 175,00 for 

husstandsmedlemmer og kr. 500,00 for 

foreningsmedlemmer. 

 

På billedet er det den nye bestyrelse der er samlet. Dog uden suppleant Per v. Jensen. Øverst fra 

venstre mod højre: Simon Jakobsen (betyrelsesmedlem og Søværnets Tamburkorps repræsentant), 

Jørgen Kjeldsen (bestyrelsesmedlem og webmaster), Esther Kjeldsen (suppleant), Tina H. 

Pedersen (bestyrelsesmedlem). Nederst fra venstre mod højre: Jette Jakobsen (kasserer), Brian 

Strandbygaard Laursen (formand). Som de fleste nok kan se, så er vi en broget forsamling 😊 Vi vil  

selvfølgelig arbejde hårdt for at vi har en god venneforening og støtte op omkring Søværnets 

Tamburkorps og deres arrangementer. 

 

Desværre kunne den nye daglige leder James Jensen ikke være tilstede og orientere om løst og fast 

omkring Tamburkorpset. Vi venter med orienteringen til Åbent Hus senere i år. 

 

En stor tak skal lyde til Dan og hans hustru Tina for deres mangeårige indsats i venneforeningen.  

 

 

http://www.stv.mono.net/
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Julekoncerter 2019: 

For nuværende ved vi at der kommer julekoncert til Aabenraa. Der bliver arbejdet på at få den 

nøjagtige dato på plads. Rygtet vil sige det er omkring 11-13. december? Og der vil også komme 

flere julekoncerter rundt omkring i landet. Hold øje med nyheder på Facebook og hjemmesiden. Vi 

vil helt sikkert også informere mere om koncerterne i næste nyhedsbrev. 

 

 

Vintermarch 21. februar i København: 

 

21. februar afholdt korpset for første 

gang nogen sinde Vintermarch. Når 

det er gennemført i 2020, så kan vi 

kalde det en tradition.   

Og for at det kan kaldes en march, så 

skal man selvfølgelig ud og gå en tur. 

Startpunktet var Nordre Toldbod. Tu-

ren gik langs havnekajen (Amaliekaj). 

Man fristes til at sige selvfølgelig, 

hvad ellers? Ned langs Nyhavn med 

holdt ved mindeankeret i Nyhavn, 

hvor der blev spillet et par numre.  

 

 

 

Vi håber at 

kunne være 

ude i lidt 

bedre tid med 

datoen i 2020. 

Så i har mulig-

heden for at 

opleve dem i 

hjertet af Kø-

benhavn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stv.mono.net/
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Aabenraa Ringridning (Det sønderjyske Tattoo) 

 

Som altid deltager 

Tamburkorpset i 

Ringridnig i 

Aabenraa. Vi kan dog 

berette at de ikke 

deltager i Det 

sønderjyske Tattoo i 

Aabenraa i år. Da der 

simpelthen ikke er 

noget. Der bliver 

arbejdet på at  

Sønderjyske Tattoo 

fra tidligere år. Vi 

håber det kommer 

tilbage igen. 

 

Det kommer op at stå igen i 2020. Dog i en lidt anden form. Det håber vi på kommer til at ske. 

Tamburkorpset vil spille ved flere lejligheder i ringriderdagene. Det endelige program er endnu 

ikke på plads. De vil spille ad flere omgange. Følg med på www.ringrider.dk  Som altid den første 

weekend i juli. I år nærmere bestemt 5.- 8. juli.   

 

En fra bestyrelsen: 
 

Brian Strandbygaard Laursen: 
 

Mit navn er Brian Strandbygaard Laursen, og jeg er bosid-

dende i det nordjyske. Helt præcist i Aalborg. Jeg er dog oprin-

deligt sønderjyde. Opvokset i og omkring Sønderborg. Har haft 

en ”lille” afstikker til København i 21 år før jeg bosatte mig i 

Aalborg. Jeg er 49 år og er ansat i Forsvaret (snart 30 år si-

den). Jeg er korporal og arbejder på ved Trænregimentet på 

Aalborg Kaserner. Jeg har  

blandt andet arbejdet på Holmen i en del år. Derinde kunne 

jeg ofte nyde musikken fra Søværnets Tamburkorps.  

Jeg har været medlem af Venneforeningen siden den startede 

op. Jeg kan efterhånden ikke huske hvornår jeg blev hvad i be-

styrelsen? Det begyndte med en suppleant post, så blev det til 

http://www.stv.mono.net/
http://www.ringrider.dk/
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en bestyrelsespost og nu formandsposten. Jeg har del erfaring med bestyrelsesarbejde. Jeg er pt. 

Formand i en ejerforening og næstformand i Danmarks Veteraner, Lokalafdeling Limfjorden. Når 

jeg ikke bruger min fritid på foreningsarbejde, så kan jeg godt lide at gå ture i skov og ved strand. 

Jeg bruger også en del tid på at besøge bunkers. Dem er der en del af heroppe i det nordjydske. 

Jeg må desværre erkende at jeg ikke kan spille på noget instrument overhovedet. Men til gengæld 

så er jeg meget glad for den musik som Søværnets Tamburkorps spiller. Må dog indrømme at 

Marchmusikken tiltrækker en del. Da jeg har været tjenestegørende ved Den Kongelige Livgarde og 

har gået til en del march musik. Men alt hvad Søværnets Tamburkorps spiller (eller synger) er godt. 

De er meget alsidige og fremragende musikere.  

 

Portræt af to tambørger:  
 

Rasmus Halle: 
Mit navn er Rasmus halle. Er 20 år og bor i Nyboder. Kommer oprin-

deligt fra Fyn. Har en kæreste.  

Spiller Cornet.  Jeg søgte fordi jeg godt kan lide og spille musik og 

overvejer konservatoriet. Blev ansat i august 2018. 

Jeg begyndte og spille da jeg var 8 år. Har spillet på Middelfart musik-

skole, 6. juli Garden, Fredericia post orkester, Flyvehjemmeværnets 

musikkorps og Mgk. Lige nu spiller jeg i Lyngby Taarbæk brass band.  

Min fremtid? Måske som glad amatør musiker? Og så vil jeg have en 

uddannelse inde for tøj verdenen eller så måske konservatoriet? Det 

er vigtigt at man får lov og lave det man er glad for nemlig at spille 

musik.  

 

Mange kan sikkert huske udgi-

velsen fra 1992 på kasette-

bånd? De helt unge aner sik-

kert ikke hvad et kassettebånd 

er? 😊 

Det var første gang jeg stiftede 

bekendtskab med Tambur-

korpset. De kunne både spille 

Taffelmusik, Honnørmusik og 

March musik. Fantastisk! 

http://www.stv.mono.net/
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Philip Ingeman: 

 
Jeg hedder Philip. Er 26 og bor på Vesterbro, København.  Kommer oprindeligt fra Køge. Er i et 

forhold. 

Spiller Slagtøj. 

Jeg søgte TKP for at få en social hverdag igen efter at have turneret i flere år i udlandet med band, 

uden at have en ’normal’ hverdag. Derudover finder jeg enorm tilfredshed i at spille musik. 

Jeg har tidligere været ansat i TKP fra 2013-2016 og er nu igen blevet ansat her slut februar 2019. 

Hvornår begyndte du at spille? Jeg har spillet siden jeg var 1-2 år gammel. Primært klassisk klaver 

til at starte med, og derefter trommer og guitar. 

Jeg kommer fra en musikalsk familie og har 

derfor spillet hele mit liv. Jeg har fungeret som 

musiker (trommeslager) for forskellige artister. 

Herunder Popartisten Maximillian og turneret i 

Europa og Rusland med modpunk bandet The 

Movement. Nu fokuserer jeg primært på at lave 

min egen musik hvor jeg rapper og synger un-

der kunstnernavnet Veremente. 

Jeg kan godt lide alt form for sport, i disse dage 

er det primært bordtennis og badminton. Jeg 

kan også godt lide at styrketræne. Men ellers 

bruger jeg alt min tid på at lave musik. 

Jeg arbejder hårdt for at få et navn på den dan-

ske scene men også udenlandske. Min fremtid 

kommer til at bestå af min egen musik. 

Hvad synes jeg der er af fordele ved ansættelse 

i TKP? Det er en klar fordel at have en hverdag 

(arbejde) med gode venner og godt humør. Det 

er også en kæmpe fordel at kunne få lov til at 

spille musik og udvikle sig på et personligt plan 

i sin arbejdstid. Det er ikke mange steder de to 

ting kan lade sig gøre. Der er selvfølgelig et hav 

af fordele, men det ville blive en lang besva-

relse. Jeg kan sige at jeg værdsætter min stil-

ling i TKP ekstremt højt. 

 

http://www.stv.mono.net/
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Fra instrumentlageret: 
 

Euphonium: 

 

Euphoniet er det dybeste instrument blandt saxhornene, og det er et udpræget solistisk instrument 

for tenorstemmer.  

Et euphonium har en meget blød lyd, og selvom det er stemt i Bb ligesom barytonhornet, så kan dette 

større horn spille bedre i de dybe toner. Derved overlapper euphoniet en del af tubaernes tonale 

spændvidde, og når euphoniet ikke spiller solostemmer, supplerer de ofte tubastemmerne.  

I modsætning til de lysere instrumenters 3 ventiler har et euphonium typisk 4 ventiler. Det er for at 

kompensere for en skævhed i de dybere toner, som bliver tydelig i store horn. Der er ofte kun ét 

euphonium (højst to) i et brass band. 

 

http://www.stv.mono.net/
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Kommende arrangementer: 
 

For de, der har muligheden, anbefaler vi at følge med. På vores  hjemmeside: www.stv.mono.net er 

direkte link til Tamburkorpsets egen arrangementskalender, der også kan findes direkte på 

www.tamburkorpset.dk   

 

Til de af vore medlemmer, der har oplyst en e-mail adresse, vil også løbende blive udsendt 

orienteringer om kommende arrangementer. 

 

Kort kan vi på nuværende tidspunkt orientere om følgende, idet vi dog ikke kender detaljerne for de 

enkelte arrangementer. Så følg med i den lokale dagspresse (hvor tamburkorpset kommer frem). 

 

2. maj 2019 Forårskoncert København (Nordre Toldbod til Nyhavn). Kl. 13.00 
4. maj 2019 Lysfest Haderslev Kaserne 
6. juni 2019 75 års markering for D-Dag. Normandiet (muligvis flere dage) 

10. juni 2019 Royal Run København 
20. juni 2019 Sommer March i København. 
26. juni 2019 Kastelskoncert 
28. – 29. juni 2019  Musikfest i Sæby 
2. – 6. juli 2019 Tall Ship Race i Aalborg 
5. – 8. Juli 2019 Ringridning i Åbenrå 

24. august 2019 Åbent Hus Flådestationen Korsør. 

10.00-15.00: 

Tamburkorpset spiller flere gange i løbet af dagen. 

7. september 2019 Åbent Hus Flådestation Frederikshavn. (et måske?) 
14. september 

2019: 

er der traditionen tro åbent hus i Korpsets lokaler på Holmen. 

 

Vi har i skrivende stund ikke modtaget det endelige program for dagen fra 

Tamburkorpset. Det vil dog være noget i denne stil herunder. Hold fast i 

starttidspunktet. Er der ændreinger til dette, så vil vi melde det ud. 

 

11.00-11.20:    Ankomst 

11.20-12.15:    Velkomst, koncert og forskellige  indlæg.                   

12.30-13.00:  March til boldbanen, hvor årets tattoo præsenteres. 

13.00-15.00:  Der bydes på lidt godt til ganen. 

 

Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding til dagen nødvendig. 

Medlemmer af foreningen bedes foretage tilmelding til formand Brian 

Strandbygaard Laursen senest 30. august 2019, helst på e-mail: 

venner@tamburkorpset.dk eller på tlf.nr. 30 48 58 73. 

 

 

 

 

http://www.stv.mono.net/
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Merchandise: 
 

Vi henviser til tidligere nyhedsbreve. Vi har stadig det samme merchandise, herunder CD-er, bogen 

Musik i Søværnet i 500 år, Gym-bags, kuglepenne, pins og nøgleringe. 

 

Herudover har vi stadig beklædning (t-shirts og jakker). Her kan vi særligt fremhæve vore McKinley 

Jakker med Søværnets Tamburkorps Logo, som vi nu sælger til den fantastiske tilbudspris á kr. 

175,00 pr. stk.  

 

Effekter kan bestilles ved henvendelse til Brian Strandbygaard Laursen, tlf.nr. 30 48 58 73, e-mail 

venner@tamburkorpset.dk, der altid kan oplyse om de helt aktuelle priser – måske har vi et godt 

tilbud til dig!! 

 

Så snart betaling er sket til vores konto i Jyske Bank A/S, reg.nr. 5039 konto nr. 

123614-3 vil forsendelse finde sted. 

  

Effekterne sælges herudover  hver gang vi har mulighed for det på Tamburkorpsets arrangementer, 

herunder til åbent hus 14/9 2019. 

 

 

Vi fra bestyrelsen håber – som altid - at se mange af vore medlemmer ude i Danmark til forskellige 

arrangementer i den kommende tid.  

 

HUSK: Du er som medlem altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, forslag, kommenta-

rer og gode idéer! 

 

 

På foreningens vegne 

Brian Strandbygaard Laursen 

Formand 

venner@tamburkorpset.dk 

tlf. 30 48 58 73 (efter 17.00) 
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-----oOo----- 

 

 
 

 

 

 

-----oOo----- 

Billedet herunder er også fra NATO-dagen på kastellet 4. april 2019. 

Hvor Tamburkorpset ses sammen med Den Kongelige Livgardes Musikkorps. 

 

En tambørge skal være i god form når der skal marcheres og laves tattoo's.  
Her er der core-træning på programmet. 

http://www.stv.mono.net/

