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NYHEDSBREV 

 

SØVÆRNETS TAMBURKORPS VENNER 

November 2021 
 

 
På Batteriet Sixtus på Nyholm, med Rigets Flag i baggrunden. 

 
Kære venner!! 

Det har været en lang ufrivillig pause. Corona har været hård ved os alle. Musik kan noget. Det kan 

give os glæde og begejstring. Der er ingen tvivl om at det er skønt at Søværnets Tamburkorps nu 

spiller igen. Man kan sige at de både spiller og synger for fuld musik. Der har været tiltrængt. Ikke 

bare ude i den civile verden, men så sandelig også inde på de forskellige tjenestesteder rundt 

omkring i det danske Forsvar. Jeg tror også at det har været tiltrængt for korpsets egne ansatte at 

komme tilbage igen. Og spille, ikke bare sammen, men også for os. Musik er deres liv. Og det er jeg 

helt sikker på vi alle kan mærke når vi oplever dem optræde rundt omkring i Danmark.  

http://www.stv.mono.net/
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Selvom vi kun lige er gået ind i november. Så er der ikke lang tid til jul. Der er to julekoncerter i år. 

30. november i Aabenraa: Prisen er 100.- Læs mere og køb billetter her → 

https://www.sjhallen.dk/index.asp?afdeling=omtale&id=1606&Buf=  

 

2. december i Hillerød: Har ikke info om sted og pris endnu. Hold evt. øje med annoncering på 

Facebook siden. 

 

Ind imellem bliver der arangeret begivenheder med kort varsel. Og det kan vi af gode grunde ikke 

skrive i dette nyhedsbrev. Derfor opfordrer vi til dem der er på Facebook, at følge med på både 

Søværnets Tamburkorps side og i gruppen for Søværnets Tamburkorps Venner. Så kan i også se 

billeder og små filmklip fra diverse optræderne. Og selvfølgelig historier og anekdoter fra ”gamle” 

tambørger. 

 

Næste nyhedsbrev udkommer omkring 1. maj. 

 

 

Generalforsamling 2022: 

 

Vi kan allerede nu melde at generalforsamlingen afvikles lørdag 26. 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. 

Det endelige program er ikke fastsat endnu. Nærmere tilgår sammen med dagsordenen. 

 

Vi kan dog fortælle at formanden ikke genopstiller. Der skal også findes et nyt bestyrelsesmedlem.  

Er du eller kender du en der er interesseret i formandsposten eller som bestyrelsesmedlem? Så 

kontakt nuværende formand 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/
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Lidt billeder fra forskellige arrangementer: 
 

Korpset har selvfølgelig været rundt og spille i det ganske land i år. Selvom det først rigtig kom i 

gang efter sommerferien. Herunder er lidt billeder fra enkelte af begivenhederne. 

 

 
Kastelskoncert 11. august 2021 

 

 

 
Hendes Majestæt Dronningens besøg på Fanø 1. september 2021. 

http://www.stv.mono.net/
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Åben Hus Flådestation Frederikshavn 5. september 2021. 

 

 

Fejringen af Holbæk Marineforenings 100-års jubilæum 18. september 2021. 

http://www.stv.mono.net/
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Portræt af en tambørger:  
 

Esben Lindhardt Toft: 

Hvor gammel er du? 27 år. 

Hvor bor du? Hverdagene på Amager, weekenderne på 
sydøstfyn. 

Hvor kommer du oprindeligt fra? Vrå i Vendsyssel.  

Instrument: Valdhorn!  

Hvorfor søgte du TKP? Jeg søgte stillingen et halvt år 
inden jeg blevet færdiguddannet fra konservatoriet. Det 
var især udsigten til at have et fast job hvor jeg primært 
skulle spille, der tiltalte mig. Hvornår blev du ansat? Pr. 
1.januar, men corona gjorde at jeg havde min første ar-
bejdsdag med korpset i maj.  

 

 

Hvornår begyndte du at spille? Som 6.årig. Min morfar stak en cornet i hånden på mig til en 
familiekomsammen, og før jeg vidste af det, hang dét at besøge mine bedsteforældre (hvad jeg 
gjorde ofte) sammen med at spille.  

Hvad er din musikalske baggrund? Begge mine forældre er organister, så selvfølgelig skulle 
jeg spille. På min mors side er der mange brass band-entusiaster, så jeg havnede i KFUM-spejder-
nes brass band i Hjørring, først på cornet og siden althorn. Af omveje kom jeg også i gang på vald-
horn, og da jeg i 9.klasse tog på klassisk musikefterskole i Holstebro, blev det mit eneste instru-
ment. Siden da er det blevet til 4 år på MGK i Aalborg, 6 år på konservatoriet i København med en 
afstikker til Leipzig, og nogle år som underviser og freelancer. 

Hvad har du af fritidsinteresser? Alt for mange! Folkedans, brødbagning, bygge ting af ler og 
træ, vandreture for at nævne et par stykker.  

Hvordan ser du din fremtid? Aner det ikke, men jeg håber at det involverer en masse gode op-
levelser med musik. Jeg har lovet mig selv, at hvis ikke jeg synes det jeg laver er inspirerer mig, så 
finder jeg på noget andet.  

Hvad kan du bedst lide ved arbejdet i TKP? Jeg kan god lide at vi også synger, når vi mar-
cherer. Det er en fed ”overraskelse” og virker altid når vi er ude til arrangementer. Derudover er det 
en arbejdsplads der stadigvæk er i forandring fra dengang det var et værnepligtsorkester. Det er 
sjovt at være med til at udvikle på vores virke, samtidig med at vi holder de gode traditioner i hævd. 

 

 

 

 

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

 

Valdhorn: 

 

Blæseinstrument som kan spille én tone ad gangen og som blev udviklet i starten af 1700-tallet. 

Valdhornet, som undertiden blot kaldes horn, er beslægtet med andre horninstrumenter, eksem-

pelvis wagnertubaen. Valdhornets navn kommer af det tyske ”Wald” som betyder ”skov” og refere-

rer måske til, at valdhornets forløber, signalhornet, blev brugt til at signalere under jagter (dvs. i 

skoven). 

 

Valdhornet har en mørk, rund og blød klang og er et vigtigt orkesterinstrument inden for klassisk 

musik og militærmusik, men valdhornet benyttes også i jazz og kammermusik. Desuden benyttes 

valdhornet ofte i filmmusik, eksempelvis i Princess Leia’s Theme (komponeret af John Williams i 

1977). En musiker, der spiller valdhorn, kaldes en valdhornist eller blot en hornist. 

Valdhornet tilhører gruppen af messingblæseinstrumenter og består af et spiralformet, konisk bo-

ret messingrør med tre eller fire ventiler. Ventilerne øger rørlængden, når de trykkes ned, hvorved 

tonen gøres dybere. Derudover påvirkes tonehøjden og -karakteren også af hornistens blæsestyrke 

og læbestilling. Endelig kan tonehøjden også påvirkes ved, at hornisten placerer sin ene hånd i in-

strumentets tragtformede udmunding, kaldet klangstykket. 

 

På et valdhorn dannes lyden ved, at musikeren med lukkede læber blæser luft igennem instrumen-

tet. Læberne skal vibrere, sådan at de frembringer en brummende lyd (som lyden af en humlebi). 

Vibrationerne kanaliseres ind i instrumentet via instrumentets mundstykke og forplanter sig deref-

ter som svingninger i luften (lyd) i instrumentets indre. Valdhornet er specielt fordi dets klang-

stykke vender ”bagud” (dvs. mod musikeren og væk fra publikum). Dette skyldes formentlig, at det 

er designet med henblik på at skabe en mere afdæmpet lyd, end for eksempel trompetens.  
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Kommende arrangementer: 
 

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). Eller på Facebook. 

 

 

30. november 2021 Julekoncert i Aabenraa – Kl. 19.00 
2. december 2021 Julekoncert i Hillerød – Kl. 19.00? 

9. december 2021 *Vintermarch i København – kl. 13.00 

10. december 2021 Julegudstjeneste i Vordingborg Kirke – kl. 10.00 – 11.00 

14. december 2021 *Vintermarch i København – kl. 13.00 

*De fleste vintermarcher plejer at begynde ved Nordre Toldbod og ender ved mindeankeret i Nyhavn.  

 

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 100 

kroner? Det er billigt!  

 

Spørgsmål eller bestilling af effekter ved henvendelse til formanden, enten på tlf. 50 83 11 14 eller 

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. 

 

 

Efterskrift: 

Formålet med foreningen er at udbedre kendskabet til Søværnets Tamburkorps. At arbejde for den 
del af den danske militærmusik som Søværnets Tamburkorps repræsenterer og at støtte op om 
korpsets arrangementer og projekter.  
 

Og selvfølgelig også for at give tidligere tambørger informationer og oplevelser. Og selvfølgelig alle 

der er interesserede i og elsker Søværnets Tamburkorps.  

 

http://www.stv.mono.net/
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Hvad er meningen med at skrive dette? Jo nu har foreningen eksisteret i mange år. Selvom vi er 

”venner” af Søværnets Tamburkorps, så er vi også en støtteforening.  

Bestyrelsen overvejer at ændre navnet på foreningen. Hvilket vi godt ved at der kan være mange 

følelser i. Og det er fuldt forståeligt.  

Hvad der kommer af forslag, vil højst sandsynligt fremgå som forslag til Generalforsamlingen. Det 

kunne f.eks. være ”Støtteforeningen Søværnets Tamburkorps”, ”Søværnets Tamburkorps Støttefor-

ening” ”Støtteforening og venner af Søværnets Tamburkorps” eller? Der er mange muligheder. Be-

styrelsen ønsker dog at ordet ”Støtteforening” kommer med i navnet på en eller anden måde.  

HUSK! Navnet på foreningen er stadig Søværnets Tamburkorps Venner. Og det vil ikke ændre sig 

medmindre andet bliver lovligt vedtaget på en Generalforsamling. 

Nu er i informeret. 

 

Selvom vi kun skriver november, så flyver tiden afsted. Vi ønsker jer og jeres familier en glædelig 

jul og et godt nytår når vi kommer der til  

 

 

På foreningens vegne 

Brian Strandbygaard Laursen 

 

 

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! 

 

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

