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marinens musikkår

Kungliga Slottet, Stockholm

25-27 augusti

Högvakt

Ystad

17-20 augusti

Ystad Tattoo

Karlskrona

12 augusti kl. 14.00

Musikmarsch vid
Sailet

Kungliga Slottet, Stockholm

8-10 juni

Högvakt

Varberg

4 augusti

7 oktober kl. 19.00
Konserthuset, Kristianstad

14 oktober

höstgenomgång

Sparresalen, Karlskrona

Konsert – ”Utåtblick
- klassisk musik utmanas och utmanar”

Storkyrkan, Stockholm

Högvakt

Kungliga Slottet, Stockholm

24-25 september

Karlsborg

28 oktober

Soldaterinran K3

Palladium, Malmö

27 oktober kl. 19.30

26 oktober 19.00

Amiralitetskyrkan, Karlskrona

9 december

Marinbasens
Julkorum

Eksjö kyrka

Kungliga Slottet, Stockholm

24-26 december

23 september kl. 19.00

7 december kl. 19.00

Högvakt/Troppning

Konsert –
”Julkonsert”

Konsert – ”Glädje i
Storkyrkan”

Konsert – ”Utåtblick
- klassisk musik utmanas och utmanar”

19 december

Kungliga Slottet, Stockholm

7 december

Konserthusteatern, Karlskrona

18 december kl. 16:00

Julavslutning 3:e sjö- Julkonsert för
stridsflottiljen
Karlskrona kommun

Sparresalen, Karlskrona

6 december

Amiralitetskyrkan, Karlskrona Konserthusteatern, Karlskrona

Fredrikskyrkan, Karlskrona

27 november kl. 16.00

Konsert –
”Adventskonsert”

Karlskrona

Konsert – ”Vänföreningens Julkonsert”

Slottskyrkan, Stockholm

20 oktober kl. 19.00

Kammarkonsert i
Rikssalen

Kungliga Slottet, Stockholm

15-16 oktober

Högvakt

S:t Nikolai kyrka, Halmstad

15 december

FMTS, Officersexamen

Kungliga Örlogsman- 6 december
Kallinge
nasällskapets
Högtidssammanträde Julkonsert för
15 november
Boverket

S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Julavslutning F17

14 december

Garnisonskyrkan, Karlsborg

2 december

Julavslutning LV6,
Halmstad

S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Regementets
högtidsdag, K3

14 december

Garnisonskyrkan, Karlsborg

Julavslutning FMTS
och MHS, Halmstad

1 december kl. 18:00

Konsert –
”Julkonsert”

DECEMBER

17-18 september

Högvakt

Kungliga Slottet, Stockholm

16 september

Kungliga Audienser

Stockholm

15 september

Konsert –
”Familjekonsert”

Sparresalen, Karlskrona

5 november kl. 16.00

Konsert – ”Samkonsert med Ingesunds
Blåsarensemble”

NOVEMBER

Konserthusteatern, Karlskrona 12 november kl. 15.00
Konserthuset, Karlskrona
Marinbasens

Riksmötets öppnande Karlskrona

Vasaskjul, Lindholmen,
Karlskrona

8 och 9 september
kl. 19.00

Konsert – ”Marinbas- Konsert –
chefens konsert - Va- ”At the Movies”
saskjulskonserter” 8 oktober kl. 16.00

Amiralitetskyrkan, Karlskrona 2 september kl. 19.00
Nordiskt Kadettmöte Madesjö kyrka

2 augusti kl. 19.00

Konsert – ”Folkmusik Konsert –
i sensommarkväll”
”At the Movies”

Konsert – ”Festival”

OKTOBER

SEPTEMBER

AGUSTI
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Marinens Musikkår våren 2011
Kära publik! Kära Marinens Musikkårs vänner!
Marinens Musikkår i Karlskrona har sitt ursprung i ”Amiralitetsmusiken”
vid nya flottbasen i Karlskrona på 1680-talet, och har verkat i obruten
linje sedan dess. Den är i dag Sveriges enda helprofessionella
militärmusikkår och har 30 fast anställda musiker.
Dagens musikkår medger högsta möjliga kvalité, flexibilitet och tillgänglighet,
vilket innebär att kåren kontinuerligt över året och med kort varsel
kan lösa flera uppgifter samtidigt.
Genom att kåren består av enbart fast anställda musiker uppnås stadga
i verksamheten, vilket också innebär att musikkårens tid och resurser
nyttjas på mest effektiva sätt.
Marinens Musikkår är en försvarsmaktsresurs – en nationell resurs - både hemma och utomlands, och har deltagit vid utlandsmissioner i bland annat Bosnien, Kosovo och Afghanistan,
med såväl ceremonimusik som musikunderhållning i personalvårdande syfte. Härtill över
hundra framträdanden om året i hela landet, genom medverkan vid officiella statsbesök,
kungliga audienser, högvakter, förbandsspelningar, tattoon och s.k. PR-och rekryteringskonserter tillgängliga för allmänheten. Allt inom ramen för Försvarsmaktens uppdrag.
Marinens Musikkår följer Försvarsmaktens utveckling i tiden, och detta kräver
musikalisk bredd för såväl bevarande av traditioner som ständig förnyelse.
Jag hoppas att Marinens Musikkårs breda och omväxlande program 2011
skall bjuda Dig på både tradition, glädje och stolthet!
Tomas Hjortenhammar, örlogskapten, chef för Marinens Musikkår
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Marinen i Sverige

Marinens taktiska stab
Marinens taktiska stab är en del av
Försvarsmaktens ledning som finns i
Stockholm. Marinens taktiska stab leder
de marina stridskrafternas insatser.
Chefen för staben är också Marininspektör, dvs. Marinens högste företrädare.

Första ubåtsflottiljen
Första ubåtsflottiljen finns i Karlskrona. Förbandet har förutom
ubåtar också ubåtsräddningsfartyg,
signalspaningsfartyg och stödfartyg.

Tredje sjöstridsflottiljen
Fjärde sjöstridsflottiljen
Tredje sjöstridsflottiljen finns i Karlskrona och Fjärde sjöstridsflottiljen finns i
Berga, söder om Stockholm. Röjdykardivisionen finns i Skredsvik vid Gullmarsfjorden på Bohuskusten. Sjöstridsförbanden har korvetter, minröjningsfartyg
samt lednings- och stödfartyg.
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Marinen bedriver verksamhet på ett antal
orter i Sverige och runt hela
Sveriges kust med omgivande hav.
Efter beslut av riksdagen används de
marina insatsförbanden
även i krishärdar
internationellt.
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Amfibieregementet

Sjöstridsskolan

Amfibieregementet finns i Berga,
söder om Stockholm, men bedriver
även verksamhet vid Käringberget
i Göteborg. Amfibieförbandet,
med bland annat kustjägare, har
stridsbåtar och fartyg anpassade
för att verka i kustnära områden.

Sjöstridsskolan finns i Karlskrona,
med viss verksamhet i Berga, söder
om Stockholm. Sjöstridsskolan är
Marinens centrum för utbildning,
utveckling och förbandsträning, till
stöd för Försvarsmakten i allmänhet och Marinen i synnerhet.

Marinbasen
Marinbasen finns i Karlskrona men
bedriver också verksamhet där behovet
finns, exempelvis i Berga, söder om
Stockholm och i Göteborg. Marinbasen
ansvarar genom logistikstöd och teknisk
service, för att fartyg kan förtöja och
fungera. Marinbasen ansvarar också
för övervakningen av hela det svenska
sjöterritoriet, genomför grundutbildning av sjömän och soldater, bedriver
utbildning av dykande personal för
Försvarsmakten men även för andra
myndigheter och länder. Hemvärnet, de
nationella skyddsstyrkorna, i Blekinge,
Kalmar och Kronobergs län, utbildas
och leds genom Marinbasens försorg.
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Festival
Festival
Dirigent: Katarina Andreasson
Solist: Chen Halevi, Klarinett
2 augusti kl. 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
Musikkåren medverkar vid avslutningskonserten av Carlscrona Chamber Music Festival och
som solist ser vi världsklarinettisten Chen Halevi.
Ur programmet:

Giuseppe Verdi – Uvertyr till Nabucco
Lars-Erik Larsson – Passacaglia ur Prinsessan av Cypern
Edward Elgar – Chanson de Matin
Julius Fucik – Florentiner Marsch
Biljettförsäljning: Se lokal annonsering och www.marinensmusikkar.se

Folkmusik i sensommarkväll
Folkmusik i sensommarkväll
Dirigent: Anders Emilsson
2 september kl. 19.00
Madesjö kyrka, Nybro
Vid förra sekelskiftet började etablerade tonsättare resa runt i sina länder och nedteckna
folkmelodier. Detta bidrog till att konstmusiken fick nya impulser och att folkmusiken
kom in i de fina salongerna. Denna konsert bjuder på folkmusik från nationalromantiska
tonsättare samt en nutida komposition på samma tema av konsertens dirigent, Anders
Emilsson.
Ur programmet:

Hugo Alfvén – Svenskt Festspel op. 25
Béla Bartók – Rumänska folkdanser Bb 68
Anders Emilsson – Svenska landskap
Biljettförsäljning: Se lokal annonsering och www.marinensmusikkar.se

”Glädje i Storkyrkan”
”Glädje i Storkyrkan”
Dirigent: Gustaf Sjökvist
Gustaf Sjökvists kammarkör
23 september kl. 19.00
Storkyrkan, Stockholm
Vi är glada att kunna presentera ett samarbete mellan Gustav Sjökvists kammarkör och Marinens Musikkår. Efter en inledning i den profana blåsorkestertraditionens tecken fortsätter konserten med en sakral avdelning vars
höjdpunkt blir Poulencs magnifika Gloria i nytt arrangemang för blåsorkester
och kör av Anders Emilsson.
Ur programmet:

Johann Sebastian Bach – O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 662
Morten Lauridsen – O Magnum Mysterium
Francis Poulenc – Gloria FP177
Biljettförsäljning:
Se lokal annonsering och www.marinensmusikkar.se
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Marinbaschefens konsert
Marinbaschefens konsert
- Vasaskjulskonserter –
Dirigent: Fredrik Burstedt
Solist: Anders Pålsson, sopransax
8 och 9 september kl. 19.00
Vasaskjul, Lindholmen, Karlskrona
Argentinsk tango, latinamerikanska rytmer och spanskt
temperament, kryddat med ett stycke nutida musik av SvenDavid Sandström för sopransaxofon och blåsorkester. Årets
”Vasaskjulkonsert” tar oss med på en resa som tinar upp den
kyligaste nordbo!
Ur programmet:

Emmanuel Chabrier – España
Sven-David Sandström – Four Pieces for Soprano Saxophone & Band
Aztur Piazzolla – Tangos
Alfred Reed – El Camino Real
Biljettförsäljning: Ordinarie 150 kr, MMV/Studerande 100
kr, Barn 80 kr.
Biljetter säljes på turistbyrån i Karlskrona 0455-30 34 90
samt www.marinensmusikkar.se

”At the movies”
”At the movies”
Dirigent: Alexander Hanson
Sångsolist: Jannike Kruse
Programvärd: Orvar Säfström
7 oktober kl. 19.00
Konserthuset, Kristianstad
8 oktober kl. 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona
Tänk vad tyst en film skulle kännas utan musik. Filmmusik står bra på
egna ben vilket Marinens Musikkår visar vid denna konsert, en hel konsert
ägnad åt bara filmmusik. Till vår hjälp har vi norska sångerskan/skådespelaren Jannike Kruse och filmrecensenten Orvar Säfström som guidar oss
genom filmens magiska värld.
Musik presenteras bl. ur filmerna:

MARINEN 

The Sea Hawk, James Bond, Så som i himmelen och Superhjältarna.

Biljettförsäljning Kristianstad:
Ordinarie 160 kr, Studerande/Barn 80 kr.
Biljetter säljes på www.musikisyd.se, Domus biljettservice 044-20 88
01, Turistbyrån Kristianstad 044-13 53 35, Turistbyrån Åhus 044-13
47 77 samt konserthusets biljettkassa vid entrén före evenemanget
044-10 62 59
Biljettförsäljning Karlskrona:
Ordinarie 150 kr, MMV/Studerande 100 kr, Barn 80 kr.
Biljetter säljes på turistbyrån i Karlskrona 0455-30 34 90 samt www.
marinensmusikkar.se

Utåtblick - klassisk musik utmanas och utmanar
Utåtblick - klassisk musik utmanas och utmanar
Dirigent: Jonas Nydesjö
Solist: Jacob Carlzon - Jazzpiano
26 oktober 19.00
Sparresalen, Karlskrona
27 oktober kl. 19.30
Palladium, Malmö
Välkommen till en konsert som bygger på idén att försöka samla de tonsättare som har
ena foten i den klassiska världen och den andra i pop, jazz, världsmusik osv. Bernsteins
svängiga och gripande West Side Story från 1950-talet, John Adams minimalistiska
och rytmiska Lollapalloza från 2000-talet, och en alldeles purfärsk konsert för jazzpianist och orkester komponerat av konsertens dirigent och solist står på programmet.
Ur programmet:

John Adams – Lollapalooza
Jonas Nydesjö & Jacob Karlzon – Konsert för improviserat piano och orkester
(uruppförande)
Leonard Bernstein – Symfoniska danser ur West Side Story
Sigfrid Naumann – Marcia Montecillo
Biljettförsäljning Karlskrona:
Biljettförsäljning: Ordinarie 150 kr, MMV/Studerande 100 kr, Barn 80 kr.
Biljetter säljes på turistbyrån i Karlskrona 0455-30 34 90 samt www.marinensmusikkar.se
Biljettförsäljning Malmö:
Ordinarie 160 kr, Studerande/Barn 80 kr.
Biljetter säljes på kulturcentralen 040-10 30 20 www.kulturcentralen.nu samt Palladiums biljettkassa vid entrén 1 timme före evenemanget.

Samkonsert med Ingesunds Symfoniska Blåsensemble
Samkonsert med Ingesunds Symfoniska Blåsensemble
Dirigent: Petter Sundkvist
5 november kl. 16.00
Sparresalen, Karlskrona
Som företrädare för Svensk blåsmusik tar Marinens Musikkår i november emot Ingesunds Symfoniska Blåsensemble från Musikhögskolan
i Ingesund. Som avslutning bjuder vi på en gemensam konsert där
Ingesundseleverna får visa upp sina färdigheter tillsammans med Marinens Musikkår. Missa inte när 60 blåsmusiker och slagverkare musicerar
tillsammans.
Biljettförsäljning:
Ordinarie 100 kr, MMV/Studerande/Barn 80 kr
Biljetter säljes på turistbyrån i Karlskrona 0455-30 34 90 samt www.
marinensmusikkar.se
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Familjekonsert
Familjekonsert
Dirigent: Jonas Nydesjö
Programvärd: Nassim al Fakir
12 november kl. 15.00
Konserthuset, Karlskrona
Succén var total när Nassim al Fakir ledde förra
årets familjekonsert. Vi är väldigt glada att Nassim vill komma tillbaka och jobba med oss igen.
Förbered er på nya lekar men lika många skratt.
Biljettförsäljning:
Ordinarie 80 kr Barn 20 kr
Biljetter säljes på turistbyrån i Karlskrona 045530 34 90 samt www.marinensmusikkar.se

Adventskonsert
Adventskonsert
Dirigent: Gustaf Sjökvist
Amiralitetskyrkans och Fredrikskyrkans körer
27 november kl. 16.00
Fredrikskyrkan, Karlskrona
Marinens Musikkår gläds åt att Karlskronas kyrkokörer går ihop och att vi tillsammans
introducerar en blivande tradition i Karlskrona, en gemensam Adventskonsert. Adventskonserten är tänkt att växla mellan Amiralitetskyrkan och Fredrikskyrkan och vi inleder detta år
i Fredrikskyrkan. Konserten leds av den legendariske körledaren och domkyrkoorganisten
Gustaf Sjökvist och programmet bjuder på ett stämningsfullt program som hör advent till.
Biljettförsäljning:
Se lokal annonsering och www.marinensmusikkar.se
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Julkonserter
Julkonserter
Dirigent: Hans Åkesson
1 december kl. 18:00
Garnisonskyrkan, Karlsborg
7 december kl. 19:00
Eksjö kyrka
Nu är det jul igen… Julen närmar sig och musikkåren besöker detta år två garnisonsorter där vi i samarbete med dessa ger julkonserter för personal och allmänhet.
Musikkåren reser från Karlskrona med släde och renar och har med sig traditionsrika
julmelodier och glada överraskningar.
Biljettförsäljning Karlsborg: Fri Entré
Biljettförsäljning Eksjö: 80 kr Förköp AC-Radio

Vänföreningens Julkonsert
Vänföreningens Julkonsert
Dirigent: Hans Åkesson
Sångsolist: Andreas Eldeen
18 december kl. 16:00
Konserthusteatern, Karlskrona
Musikkåren har kommit hem efter julturné runt om i Sverige och Vänföreningens
julkonsert blir årets sista stora evenemang. Till julkonserten har vi hämtat hem
sångaren och skådespelaren Andreas Eldeen som bodde i Karlskrona under delar
av sin uppväxt innan han flyttade till London för musikalstudier. Ta en paus från
julstöket och koppla av med Marinens Musikkår som bjuder på julkonserten du inte
får missa.
Biljettförsäljning:
Ordinarie 150 kr, MMV/Studerande 100 kr, Barn 80 kr.
Biljetter säljes på turistbyrån i Karlskrona 0455-30 34 90 samt www.marinensmusikkar.se

Försvarsmusiken
Militärmusiken spelade en betydande roll i det svenska
musiklivet redan under första halvan av 1800-talet.
Musicerandet i föreningar och brukssamhällen samt
inom frikyrkan och skolväsendet växte fram vid 1800talets slut. Blåsorkestrar och blåsensembler blev oerhört
populära och teatrar och operahus hämtade blåsare och
slagverkare från militärmusiken.
Militärmusiken i Sverige är fortfarande vital. Hemvärnsmusikkårerna, Försvarsmusikens tre musikkårer: Arméns
Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens
Musikkår, utgör resursen. Musikkårerna röner stor
uppskattning när de bidrar till att marknadsföra Sverige,
Försvarsmakten och svenskt musikliv.

10 MARINEN

MUSIKKÅRENS PERSONAL
Musikdirektör
Vakant

Bo Åhgren
Alexander Lind (vik)

Flaggtrumslagare

Trombon

Karin Svensson

Flöjt / Piccola
Sabine Jönsson
Katja Wisén

Oboe
Markus Bauer

Klarinett
Gunnar Törnqvist - Konsertmästare
Carina Johansson - Essklarinett
Curt Blomgren
Monika Hedlund
Bengt Martinsson
Dan Ohlsson
Nils-Olof Friberg - Basklarinett

Fagott

Lars Hedlund
Jan Dohlin
Anders Karlsson - Bastrombon

Eufonium
Anders Hårstadhaugen

Tuba
Jörgen Ådvall
Vakant

Kontrabas
Hans Lind

Slagverk
Joakim Berg
Anders Nilsson
Peter Stolpestad

Ulf Sigurdsson

Saxofon
Bengt Lindegren
Peter Sarrin

Valthorn
Karin Brodinj
Emma Widengård
Hans Widerberg

Administration
Chef
Tomas Hjortenhammar

Stf. Chef
Anne-Charlotte Hartmann

Orkesterbibliotekarie

Trumpet/Kornett

Lars Sjöberg

Peter Meijer
Mattias Sandsjö
Oskar Sörnäs (tjl)

Carl-Johan Björkman

information

Scenmästare

Biljettinfo:

Kontakt Marinens Musikkår

Barn 2-15 år
Studerande mot uppvisande av giltigt studentkort
MMV-rabatt mot uppvisande av giltigt MMVmedlemskort. Ett medlemskap ger rabatt på en
biljett/konsert.

Östra Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona
Tel: 0455-85 830
Fax: 0455-85 836
www.forsvarsmakten.se/fomusc
www.marinensmusikkar.se
e-post: mmkinfo@mil.se

Högvaktsinformation:
Högvaktsceremonin börjar ca kl. 12:10 på vardagar och lördagar.
Söndagar ca kl. 13:10.
Vaktparaden utgår från Armémuseum.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Se alltid www.marinensmusikkar.se och www.
forsvarsmakten.se/fomusc för aktuella uppgifter
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MARINEN – Mångsidig och slagkraftig
Den svenska marinen har som uppgift att värna fred
och säkerhet, både i Sverige och internationellt.
Marinen är ständigt i beredskap för nationella och internationella
insatser. De marina förbanden och fartygen är slagkraftiga och
unika i sin förmåga att verka fritt till sjöss och i kustnära zoner.

MARINEN
HAVET – En förutsättning för liv
I alla tider har havet länkat samman människor
och försett oss med mat och försörjning.
För Sverige är import- och exporthandeln
som går via sjöfart oerhört viktig. Idag är det
viktigare än någonsin att dessa transporter inte
utsätts för störningar. Samhällets sårbarhet
har ökat genom beroendet av ett ständigt
transportflöde, inte minst med tanke på att
industrin är uppbyggd kring att varor förväntas
anlända just när de behövs. Cirka 15 procent
av Sveriges industriproduktion stannar
omedelbart om importflödet blockeras och
mer än 50 procent stannar inom två veckor.
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Visste du att...
» Jordens yta består av cirka
75 procent vatten
» Mer än två tredjedelar av jordens
befolkning bor inom 10 mil
från kusten
» Sjöfarten hanterar över 90 procent
av all svensk import och export, mätt
i vikt
» Göteborg är Skandinaviens största
hamn och hanterar 25 procent av
Sveriges utrikeshandel
» Mer än 100 000 fartyg passerar söder
om Ystad varje år
» Cirka 50 000 minor från båda världskrigen finns på Östersjöns botten

MARINEN
Marina förband kan...
» Hävda territoriell integritet
och försvara Sverige
» Skydda svenska maritima
transporter, hemma
och borta
» Hålla sjövägar och hamnar
öppna
» Stödja svensk diplomati,
till exempel genom marin
närvaro
» Bidra till global stabilitet och
säkerhet

Säkra sjövägar under hela resan
Hoten mot säkra sjövägar kan se ut på olika sätt.
Ett aktuellt hot är piraterna i Adenviken och
Indiska oceanen vid Afrikas horn. Här passerar
en stor del av de varor från Asien som vi i Europa
konsumerar. Att störa sjövägarna går att göra
långt från det land som ska ta emot varorna.
En oljetanker som hindras under sin väg till
Sverige ger samma konsekvens, oavsett om det
sker i Adenviken eller i Nordsjön. Därför bidrar
Marinen till säkra sjövägar där det behövs.

Marinen i Sverige och världen
De marina förbanden verkar på, under och
över ytan, från kustnära områden och långt
ut till havs.
Dygnet runt, året om övervakar Försvarsmakten Sveriges 2 700 km långa kust med fartyg,
båtar, ubåtar, flygplan och fasta radarstationer.
Informationen ställs samman till en lägesbild
över alla havsområden runt kusten. En ständig
uppfattning om läget till sjöss är nödvändig, så
att Försvarsmakten kan upptäcka och ingripa
mot kränkningar av svenskt sjöterritorium.
Sjölägesbilden skickas även till Kustbevakningen, som behöver den för sin verksamhet.
Sveriges och Europas välstånd och säkerhet är
beroende av säkra handelsvägar över havet.
För att åstadkomma det samarbetar Sverige
med andra nationer, både vad gäller insatser
till sjöss och övervakning av sjöläget.

A
D
D
Y
K
MARINEN 15

Marinbasens informationsavdelning Box 527 371 23 Karlskrona
E-post: info-marinb@mil.se www.forsvarsmakten.se

Fotografer: Ewa Levau, Lars Amed, Jonas Gredle, Johan Lundahl/Combat Camera. Håkan Jönsson, Anders Wiklund, Fredrik Ramberg.

