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NYHEDSBREV 

 

SØVÆRNETS TAMBURKORPS VENNER 

November 2019 
 

 
Fællesfoto fra Åbent Hus på Nyholm 14. september 2019. 

 
Kære venner!! 

 

Vinteren er på vej. Og dagene bliver kortere. Heldigvis kan vi sidde trygt og godt indendøre. Drikke 

noget varmt og høre tamburkorpsets musik. Så kan det næsten ikke blive meget bedre. Eller det 

kan det måske nok? Hvis man høre dem spille live. Vi vil forsøge allerede nu at offentliggøre de 

datoer hvor vi ved korpset spiller. Der er selvfølgelig ikke helt så mange arrangementer om 

vinteren. Men lidt hart også ret.  
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Jeg kommer her kort ind på Åbent Hus der blev afviklet 14. september på Nyholm. Jeg vil her 

beklage at vi havde meldt ud at arrangementet begyndte kl. 12.00. Det var den melding vi havde 

fået fra  

 

korpset af. Tidspunktet blev så senere hen ændret til kl. 11.00. Det betød at nogen få først ankom 

da korpset næsten var færdig med at spille indendørskoncerten eller slet ikke nåede at høre dem. 

Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Vi vil være endnu skarpere fremover. En plaster på såret 

var at der som sædvanlig blev fremført et smukt tattoo på plænen foran bygningerne hvor 

Søværnets Officersskole tidligere lå. Og vi sluttede af med god, mad og drikke og hygge 

efterfølgende i korpsets lokaler. 

 

Næste nyhedsbrev udkommer omkring 1. maj. 

 

 

Generalforsamling 2020: 

 

Vi kan allerede nu melde at generalforsamlingen afvikles lørdag 21. marts i korpsets lokaler på 

Nyholm. Det er ikke den officielle udmelding. Den bliver sendt ud til medlemmerne med tilhørende 

dagsorden, mindst 4 uger før. Enten via mail eller brev. 

 

Programmet er som følger: 

Kl. 12.00 Dørene åbnes og korpset spiller 

Kl. 13.00 Generalforsamling 

Efterfølgende er venneforeningen vært med lidt godt at spise og drikke. 

 

Vi kan for nuværende berette at to medlemmerne af bestyrelsen ikke genopstiller ved den 

kommende generalforsamling. Hvoraf den ene er mig selv. Jeg sprang til som formand i et skævt 

år, hvor der egentlig ikke skulle have været valg til formandsposten. Er du interesseret i 

formandsposten (på valg i 2020) eller som bestyrelsesmedlem? Så skriv endelig til 

venner@tamburkorpset.dk eller ring på 30 48 58 73 og hør nærmere.  

 

Er man interesseret i frivilligt arbejde og selvfølgelig i at støtte op omkring Søværnets 

Tamburkorps? Så er det her måske noget for dig?   

 

 

http://www.stv.mono.net/
mailto:venner@tamburkorpset.dk


 

Formand Brian Strandbygaard Laursen, Ved Stranden 9A, 2. th., 9000 Aalborg – tlf. 30 48 58 73              
Hjemmeside: www.stv.mono.net                e-mail: venner@tamburkorpset.dk 

 

 

 

Lidt billeder fra forskellige arrangementer: 
 

Korpset har selvfølgelig været rundt og spille i det ganske land i år. Herunder er lidt billeder fra enkelte af 

stederne. 

 

Fra Folkets fest i Hirtshals 22. maj 2019. Hvor der både blev marcheret og fremført stående 

koncert. 

 

 

 

 

 

 

 

Her marcherer korpset til Tall 

Ship Race 4. – 5. juli 2019 i 

Aalborg. (her er det på 

Nørresundby siden). 
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Dette billede er også fra Tall Ship Race. Hvor korpset fører an for alle deltagerne (ca. 3000 

besætningsmedlemmer) . Marchtur gennem Aalborg gader med slut destination Honnørkajen 

ved Aalborg Slot.  

 

 
 

 

 

Fra Åbent Hus på 

Flådestation 

Frederikshavn 

7. september 2019. 

Med Støtteskibet  

Esbern Snare i bag-

grunden. 
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Lørdag 24. august var Jørgen og Esther til Åbent Hus på Flådestation Korsør. Tak for jeres 

store engagement gennem mange år. Det er værdsat! Korpset spillede også flere gange i løbet 

af dagen.  

 

 

 

Fra årets 

Ringriderfest i 

Aabenraa. Der 

er stemning i 

det store telt til 

årets Ringrider 

frokost. Billedet 

er lånt at live 

bandet O.S.3.  

 

Læs mere om 

dem på 

www.os3.dk 

Sønderjyllands 

liveband nr.1. 

 

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


 

Formand Brian Strandbygaard Laursen, Ved Stranden 9A, 2. th., 9000 Aalborg – tlf. 30 48 58 73              
Hjemmeside: www.stv.mono.net                e-mail: venner@tamburkorpset.dk 

 

 

Julekoncerter 2019: 

Der vil i år være tre julekoncert. Til alle koncerter er der gratis adgang. 11-13 december i 

henholdsvis Aabenraa, Hillerød og København. Til den sidste i København serveres der blandt 

andet gløgg og julebag. Se i øvrigt arrangementskalenderen længere nede i nyhedsbrevet. 

 

 
 

 

Portræt af en tambørger:  
 

Christian Rangel Pedersen: 

Hvor gammel er du?: 21 

Hvor bor du?: København K 

Hvor kommer du oprindeligt fra?: Aalborg 

Instrument: Cornet 

Hvorfor søgte du TKP: Jeg søgte stilling i TKP for at arbejde 
med at spille musik. Da jeg altid har spillet musik i folkesko-
len, på musikskoler, i kirker og senere hen også som hobby i 
adskillige fritidsorkester, virkede det meget naturligt, at gå i 
denne retning.  

Hvornår blev du ansat? Jeg har været ansat siden august 
2019. 

Hvornår begyndte du at spille? Da jeg var fem, begyndte jeg 
at spille harmonika. Nogle år senere ville jeg gerne spille 
med i min folkeskoles bigband og begyndte derfor at modta-
ge til trompetundervisning i 4. klasse.  

Hvad er din musikalske baggrund? Mine tre ældre søskende 
og jeg har altid spillet en masse musik. I løbet af min op-
vækst har jeg derfor altid været omringet af musik og øvning  
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i hjemmet. Variationen af instrumenterne, vi har spillet, har,  

udover mine egne, inkluderet klaver, violin, guitar, saxofon og trombone.  

Hvad har du af fritidsinteresser? Jeg fordriver det meste af min fritid på at lytte til musik. Jeg er 
meget interesseret i nodeskrivning og arrangering, og nyder i høj grad at lytte til store, symfoniske 
værker såvel som korsatser og kammermusik med en node eller partitur, som jeg kan følge med i 
ved siden af. Hvis ikke jeg lytter til musik, foretrækker jeg en gåtur rundt om søerne eller i en park i 
København med en lydbog i ørerne. 

Hvordan ser du din fremtid? Jeg håber på at kunne tage en videregående uddannelse indenfor mu-
sik i et eller andet omfang, da jeg for tiden modtager musikundervisning på MGK i Helsingør. Ud-
over at være ansat i TKP, arbejder jeg også som organist – dette regner jeg med at være del af min 
fremtid, ligegyldig hvad jeg ender med at beskæftige mig med. Alt i alt, ser jeg på min fremtid med 
håbet om at kunne leve stabilt med musikken som fundament.  

Hvad synes du der er af fordele ved ansættelse i TKP? Der er et fremragende sammenhold i korp-
set, og jeg ser altid frem til den venskabelige stemning og fællesskab omkring musik, når jeg møder 
på arbejde hver dag. Andre fordele ved arbejdet inkluderer, blandt mange andre, tiden stillet til 
rådighed for at øve og forbedre sig på sit instrument, og muligheden for at arbejde for noget man, 
rettere jeg, brænder for og er passioneret omkring. 

 

Fra instrumentlageret: 

 

Tuba: 

Tuba er det største instrument af messingblæserne, og det som klinger dybest. 

Det er et af de instrumenter, som sidst blev taget ind i symfoniorkestrene og 

erstattede ophicleiden i slutningen af 1800-tallet. Der er normalt kun én tuba i 

et orkester, og den bruges som bas i messingsektionen. 

 

Tubaen er det instrument, der klinger dybest, og som bidrager med den bløde, 

varme lyd blandt messingblæserne. De almindeligste tubaer er stemt i F, Eb, C, 

eller B. F- og Eb-tubaer kaldes ofte bastuba, mens C- og B-tubaer kaldes kon-

trabastuba. Nogle steder dukker navnet tenortuba op; det er den samme som 

en euphonium. Bb og Eb tubaer bruges som regel i brassbands. I harmoni-

orkestre er det Bb-tubaen, der ligger bunden, og Eb-tubaen, der spiller kontra-

tonerne. Marchtubaer er kun en smule anderledes fra normale tubaer. Mund-

stykket og ventilsystemet sidder lidt anderledes, og den bæres på skulderen. 

Sousafonen har en god klang, og er et velfungerende instrument. Den kan være 

lavet i messing og letvægtsfiber, så den har den rigtige klang og dynamik. 

Kombinationen med fiberschallstykke betyder, at vægten reduceres betragte-

ligt. Den bruges ofte skandinaviske garder, streetparader, jazz bands m.fl. 
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Kommende arrangementer: 
 

For de, der har muligheden, anbefaler vi at følge med på Søværnets Tamburkorps egen side på 

Facebook  https://www.facebook.com/tamburkorps/ 

 

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 alle detaljerne 

for de enkelte arrangementer. Så følg med i den lokale dagspresse (hvor tamburkorpset kommer 

frem). 

 

 

7. november 2019 
Efterårsmarch fra Toldboden til Nyhavn – kl. 13.00-14.00 

22. november 2019 
Koncert Chapean i Næstved – Kl. 19.00 

27. november 2019 
Juletræstænding – Sted og tid tilgår 

28. november 2019 
Juletræstænding – Sted og tid tilgår 

1. december 2019 Juletræstænding i Nyboder - tid tilgår 
11. december 2019 Julekoncert i Aabenraa – Kl. 19.00 
12. december 2019 Julekoncert i Hillerød – Kl. 19.00 
13. deember 2019 Julekoncert på Nyholm i korpsets egne lokaler – Kl. 17.00 
xx. februar 2020 Vintermach? Sted, dato og tidspunkt tilgår 
21. marts 2020 Generalforsamling Nyholm 
xx. april 2020 Forårskoncert Nyholm? Dato og tidspunkt tilgår 

 

 

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. 

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

 

-----oOo----- 

 

 

Stig fører an. Her til Åbent Hus på Flådestation Frederikshavn 7. september 2019.  

 

-----oOo----- 
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