MARINENS MUSIKKÅR

Program
Hösten 2017

Ministerbesök
Torsdag 31 augusti
Karlberg Slott, Stockholm

At the Oscars
Onsdag 30 augusti 19.00
Vasaskjul, Karlskrona

Vaktparad
Måndag 21 - Torsdag 24 augusti
Kungliga Slottet, Stockholm

ÖB Chefskurs
Torsdag 17 augusti
Stockholm

Musikmarsch
Onsdag 16 augusti 12.00
Karlskrona

Vaktparad
Måndag 14 - Tisdag 15 augusti
Kungliga Slottet, Stockholm

Vaktparad
Torsdag 10 - Fredag 11 augusti
Kungliga Slottet, Stockholm

Musikmarsch
Onsdag 9 augusti 12.00
Karlskrona

Grevagårdskonsert
Tisdag 8 augusti 19.00
Grevagården, Karlskrona

Stortorgskonsert
Lördag 5 augusti 18.00
Kungliga Slottet, Stockholm

Vaktparad
Fredag 4 - Söndag 6 augusti
Kungliga Slottet, Stockholm

Augusti

Aurorakonsert
Tisdag 26 september 19.00
Älmhults kyrka

Aurorakonsert
Måndag 25 september 19.00
Högsby kyrka

Försvarsinformationsdag
Lördag 23 september
Visby

Vaktparad
Lördag 16 - Söndag 17 september
Kungliga Slottet, Stockholm

Aurorakonsert
Fredag 15 september 19.00
Adolf Fredriks kyrka, Stockholm

Aurorakonsert
Torsdag 14 september 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Korum
Söndag 10 september
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Northern Coast
Lördag 9 september
Marinbasen, Karlskrona

Överbefälhavarens mottagning
Onsdag 6 september
Karlbergs slott, Stockholm

Vaktparad
Lördag 2 - Söndag 3 september
Kungliga Slottet, Stockholm

September

Marinbaschefens konsert
At the Oscars
Torsdag 31 augusti 19.00
Vasaskjul, Karlskrona

R.E.S.A.
Fredag 27 oktober 12.10
Sparresalen, Karlskrona

R.E.S.A.
Torsdag 26 oktober 19.00
Mönsterås kyrka

R.E.S.A.
Onsdag 25 oktober 19.00
Pingstkyrkan Arken, Värnamo

Blekinge Musikdag
Lördag 21 oktober 12.00
Folkets hus, Olofström

Invigning Helikopterflottiljen
Fredag 20 oktober
Kallinge

Marinbasens Höstgenomgång
Fredag 20 oktober
Sparresalen, Karlskrona

Nikolai Musikfestival: Frankrike
Söndag 15 oktober 16.00
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Nikolai Musikfestival: Finland
Lördag 14 oktober 16.00
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Nikolai Musikfestival: Superhjältar
Lördag 14 oktober 10.00
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Statsbesök
Torsdag 12 oktober
Stockholm

Oktober

Kungliga Audienser
Torsdag 28 september
Kungliga Slottet, Stockholm

Officersexamen, SSS
Torsdag 14 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Julkonsert för Boverket
Onsdag 13 december
Sparresalen, Karlskrona

Marinbasens Julkorum
Onsdag 13 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Julavslutning F17
Fredag 8 december
Kallinge

GMU avslutning
Torsdag 7 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Julkonsert
Onsdag 6 december 19.00
Eksjö kyrka

Julavslutning 3:e Sjöstridsflottiljen
Onsdag 6 december
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Advent			
Söndag 3 december 15.30, 18.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Regementets högtidsdag, K3
Fredag 1 december
Fästningskyrkan, Karlsborg

December

Julkonsert
Torsdag 30 november 18.00
Fästningskyrkan, Karlsborg

Julkonsert för Karlskrona
kommun - Swinging Christmas
Måndag 18 december
Konserthusteatern, Karlskrona

Vänföreningens julkonsert Swinging Christmas
Lördag 16 december 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Luciakonsert		
Officersexamen, FMTS
Söndag 26 november 16.00
Fredag 15 december
Konserthusteatern, Karlskrona
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Kungliga Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde
Onsdag 15 november
Stockholm

Romantik
Söndag 12 november 16.00
Spira, Jönköping

Romantik
Lördag 11 november 16.00
Sparresalen, Karlskrona

Romantik
Torsdag 9 november 19.00
Stadshallen, Lund

Ensemble vid “Korum för
saknade kamrater”
Fredag 3 november
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

November

Kalendarium Hösten 2017

Tomas Hjortenhammar
Chef, Marinens Musikkår
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Marinens Musikkår – I rikets tjänst

M
rinens Musikkår – I rikets tjän

Kära Publik!

I höst genomförs den största försvarsövningen i Sverige på 24 år. Aurora 17 är en övning där samtliga
stridskrafter deltar och som syftar till att höja, pröva och signalera Sveriges förmåga att möta ett
angrepp. Ett 40-tal civila myndigheter deltar också och ger övningen en viktig totalförsvarsdimension.
Försvarsberedskap är en angelägenhet för hela samhället. Mitt i detta finns militärmusiken.

Militärmusik är ett viktigt fundament i ett samhälle som värnar traditioner och ett fantastiskt redskap för
Försvarsmakten - i djupaste fred såväl som i orostider. Militärmusik berör, den samlar människor, ramar in,
understryker och skapar högtid. Militärmusik är moralhöjande och stärker förbandsandan, ingjuter hopp
och mod hos soldater och sjömän, skapar uppmuntran, tröst och trygghet för anhöriga i sorg och stolthet
vid framgång.

Marinens Musikkår som är en del av Försvarsmakten kan liknas vid ett spetsförband. Musikkåren är ständigt
insatsberedd och har förmågan att med mycket kort varsel genomföra sin skarpa verksamhet, inte sällan
på flera täter samtidigt. Högsta möjliga kvalité, flexibilitet och tillgänglighet innebär sammantaget att
Marinens Musikkår årligen levererar ca 150 framträdanden.

Musikkårens program under hösten är som vanligt varierat och omväxlande. Vi möter nya
dirigenter och solister och besöker nya spelplatser. I september fokuseras musikkårens
framträdanden till Aurora 17. De genomförs med musikkårens hela musikaliska bredd
både som parader, förbandsceremonier och konserter för allmänheten och speglar
på ett bra sätt kårens många olika uppgifter; för staten, Försvarsmakten och för
allmänheten - helt enkelt i rikets tjänst.

Välkommen!

MARINEN I SVERIGE
Högkvarteret, HKV, samordnar och leder marinen genom
marintaktiska staben och marinens produktionsavdelning.
Amfibieregementet, Amf 1. Förbandets kustjägare, amfibiesoldater och sjömän verkar där vatten möter land. Med olika
vapensystem och snabbgående stridsbåtar och svävare har
förbandet en god rörlighet.
Tredje och fjärde sjöstridsflottiljen skyddar och
kontrollerar havsområden, sjövägar och sjöfart. Med korvetter,
minröjningfartyg, röjdykarfartyg, stödfartyg och röjdykardivision kan förbanden göra insatser mot farkoster på ytan, i luften
och under vattnet. Minor kan även röjas i hamnområden,
kustnära farvatten och på öppet hav.
Första ubåtsflottiljen bevakar havsområden, sjövägar och
sjöfart och gör insatser mot farkoster på ytan och under
vattnet. Flottiljen består av ubåtar, ubåtsräddningsfartyg,
sjötransportenhet och signalspaningsfartyg.
Marinbasen stödjer de marina förbanden med teknisk tjänst,
transporter, basering, bevakning, logistik och operativ sambandsledning. Marinbasen har också uppgiften att radarövervaka
Sveriges sjöterritorium och ansvarar för de nationella skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i Blekinge-, Kalmar- och Kronobergs
län.
Sjöstridsskolan, SSS, ansvarar för all marin utbildning av
sjömän och soldater, officerare och specialistofficerare. Skolan
ansvarar även för studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom sjöstridsområdet. SSS bistår också FMV (Försvarets materielverk) med
test och verifiering av materiel till marinen. Till SSS hör också
Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum, FM
DNC, som hanterar all verksamhet inom dykeriområdet.

MARINENS ROLL
Den svenska marinen värnar fred och säkerhet, både i
Sverige och internationellt.
Marinen finns på, under och över ytan, både i kustnära
områden och långt ut till havs.
Dygnet runt, året om övervakas Sveriges 2 700 km
långa kust av fartyg, ubåtar och fasta radarstationer.
Marinen stödjer Kustbevakningen och andra
myndigheter med bland annat sjölägesinformation
inom svenska havsområden och skärgårdar.
Marinen stödjer också bland annat vid naturkatastrofer,
sjöräddningsuppdrag och med saneringsarbete vid
oljeutsläpp. Årligen omhändertar och oskadliggör
marinen upphittad ammunition och sprängmedel.
Av Försvarsmaktens ca 20.000 kontinuerligt tjänstgörande
medarbetare, arbetar ungefär 3.400 i marinen.

MARINEN 5
Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

STORTORGSKONSERT

GREVAGÅRDSKONSERT

Alexander Hanson – Dirigent

AURORA
Emil Eliasson – Dirigent

Alexander Hanson – Dirigent
Mats Enqvist – Sång

Lördag 5 augusti 18.00 - Stortorget, Stockholm

Torsdag 14 september 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Tisdag 8 augusti 19.00 - Grevagården, Karlskrona

Marinens Musikkår tillsammans med Alexander
Hanson inleder höstens konsertsäsong med utomhuskonsert i Stockholm.

Fredag 15 september 19.00
Adolf Fredriks kyrka, Stockholm

“Jag tar en promenad och njuter av vår stad för
Karlskrona är ju staden där solen lyser mest varje dag”
lyder refrängen i Mats Enqvists sång “Tribute till
Karlskrona”. Mats är värmlänningen som flyttade till
Karlskrona och blev helt förälskad i staden. Han har
nu gett ut en hel bok med visor och dikter som alla
handlar om Karlskrona. Mats gästar oss på grevagården och sjunger under konserten några av sina
visor tillsammans med Marinens Musikkår - i Karlskrona.

Måndag 25 september 19.00
Högsby kyrka
Tisdag 26 september 19.00
Älmhults kyrka
För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten
under september att genomföra försvarsmaktsövningen
Aurora 17 - en nationell övning, som bygger ett starkare
försvar, där samtliga stridskrafter deltar och som ökar den
samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.
Under Aurora kommer musikkåren ge konserter i flera
kyrkor under ledning av dirigenten Emil Eliasson. Musiken
för dessa konserter är speciellt vald för att med svenska
toner måla bilder av vad det är vi försvarar, vårt älskade
Sverige.

AT THE OSCARS - MARINBASCHEFENS KONSERT
Alexander Hanson – Dirigent
Patrik Dufwa – Programvärd
Solister ur musikkåren

Foto: Won-Mie Kim

Foto: Mattias Mattison

Foto: Carl-Johan Björkman/Försvarsmakten

Stortorget i Gamla stan är en av Stockholms bästa
platser för utomhuskonserter. Den historiska miljön
tillsammans med goda akustiska förhållanden gör
denna medeltida piazza till en fantastisk konsertplats.

Onsdag 30 augusti och torsdag 31 augusti 19.00
Vasaskjul, Lindholmen, Karlskrona
Oscar eller Academy Award är ett av världens mest prestigefyllda
filmpris. Priset har delats ut sedan 1929 av amerikanska filmakademien och ABC. Bakgrunden till namnet Oscar är inte helt
klarlagd, men enligt en historia ska en kvinnlig ledamot av
akademien utbrustit: ”Den liknar ju min farbror Oscar!”, när
hon fick se statyetten första gången.

Musik bl.a. ur:
Forrest Gump
Gudfadern
E.T. The Extra Terrestrial
Limelight

Foto: Försvarsmakten

Röda mattan rullas ut utanför Vasaskjul
och väl därinne förflyttar vi oss till
Oscarsfilmernas värld. Aftonens
värd är Patrik Dufwa, regissör och
skådespelare med ursprung från
Karlskrona. And the Oscar goes to...

Ur programmet:
Hugo Alfvén
Festspel op. 25
Dag Wirén		
Serenad
Johan Helmich Roman Drottningholmsmusiken
Evert Taube
Så skimrande var aldrig havet

NIKOLAI MUSIKFESTIVAL

R.E.S.A.

Joachim Gustafsson – Dirigent
Ann-Christine Larsson – Sopran
Thomas Storm – Baryton
Anders Wilhelmsson – Orgel
Halmstad oratoriekör

Alexander Hanson – Dirigent
Per Fastrup – Trumpet
Onsdag 25 oktober 19.00 - Pingstkyrkan Arken, Värnamo
Torsdag 26 oktober 19.00 - Mönsterås kyrka

Årets Nikolai Musikfestival ägnas åt Finland och Frankrike och
kommer bjuda på kontrasterande musik av tongivande tonsättare
från respektive land. Marinens Musikkår deltar i tre av de fyra
konserterna som sker under festivalen.

SUPERHJÄLTAR!
Lördag 14 oktober 10.00

Under programtiteln R.E.S.A. finner vi musik från fyra olika
länder. Vårt R är Ryssland och vi framför en sprudlande
festivalouvertyr av Sjostakovitj. E är England och presenteras
med Martin Ellerbys utmanande ”Tristan Encounters”, som
bygger på Wagners prelude till Tristan och Isolde. S är såklart
Sverige och vi fortsätter fira Peterson-Bergers 150 år och
presenterar vår trumpetare Per Fastrup i en ”Danslek ur Ran”. A
blir Amerika när vi upptäcker nya klanger i Persichettis ”Oh, God
Unseen”. Nu börjar vi vår R.E.S.A.

Finland
Lördag 14 oktober 16.00
S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Sopranen Ann-Christine Larsson hör vi i musik av Sibelius, Faure
och Bizet och vi får även stifta bekantskap med den danske
barytonen Thomas Storm i Faures Requiem.
Anders Wilhelmsson är solist i Einojuhani Rautavaaras orgelkonsert,
ett magnifikt, mystiskt och oerhört spännande verk.

Fredag 27 oktober 12.10 - Sparresalen, Karlskrona

S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Frankrike

Söndag 15 oktober 16.00

S:t Nikolai kyrka, Halmstad

Halmstad oratoriekör får en framträdande roll i Faures Pavane och
Requiem.

Ur programmet:
Dmitrij Sjostakovitj
Martin Ellerby
Wilhelm Peterson-Berger
Vincent Persichetti

Vi gör dessutom en familjekonsert helt tillägnad barnen som vi kallar
SUPERHJÄLTAR!
Festivalens konstnärlige ledare är Joachim Gustafsson.

Festivalouvertyr op. 96
Tristan Encounters
Danslek ur Ran
Oh, God Unseen

ROMANTIK
Staffan Larson – Dirigent
Christian Svarfvar – Violin
Torsdag 9 november 19.00 - Stadshallen, Lund
Lördag 11 november 16.00 - Sparresalen, Karlskrona
Foto: Kim Kjærgaard Sørensen

Foto: Mona Davidsson

Söndag 12 november 16.00 - Spira, Jönköping

BLEKINGE MUSIKDAG

Vi bekantar oss på nära håll med två av romantikens främsta
kompositörer - Gioacchino Rossini och Pjotr Tjajkovskij. Vi
inleder med Rossinis ouvertyr till operan “Resan till Reims”. Av
Rossinis senare verk återfinns några för militärorkester och det
allra sista är hans “Scherzo for Band” från 1868 med undertiteln
La corona d’Italia (Italiens krona).

Fredrik Gustafsson – Dirigent
Olof Jönsson – Trombon

Fo t o

Lördag 21 oktober 12.00
Folkets hus, Olofström
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Första upplagan av Blekinge Musikdag arrangerades i
Ra
ab
augusti 2013. Den 21 oktober är det åter dags för detta
evenemang, som i år anordnas i Olofström. Mellan ca kl.
11.00 - 21.00 fylls staden med live-musik på alla håll. Det blir första
gången som Marinens Musikkår deltar och vi gör det med ett
omväxlande konsertprogram i Folkets hus under ledning av Fredrik
Gustafsson, bördig från Ronneby.

Tjajkovskijs violinkonsert är för solisten ett av de mest tekniska
verken som finns för violin, men också en av de mest älskade
violinkonserterna i musikhistorien. Som solist hör vi Christian
Svarfvar, som fått åtskilliga hyllningar för sina framträdanden
och inspelningar i internationella tidskrifter som Financial Times
och The Strad, vars kritiker prisade hans teknik och ”tonala
renhet och dynamiska finess som ständigt lyckas förtrolla”.
Konserten rundas av med romantik i dubbel bemärkelse i
Tjajkovskijs fantasiouvertyr - “Romeo och Julia”.

LUCIAKONSERT

JULKONSERTER
Martin Arpåker – Dirigent

Alexander Hanson – Dirigent
Linus Norda – Sång
Johanna Kraft – Sång

Torsdag 30 november 18.00
Fästningskyrkan, Karlsborg
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Temat för årets Luciakonsert är musik ur Walt Disneys filmer.
Orkestrala nummer hittar vi från filmen Fantasia där vi träffar
både Trollkarlar och Nötknäpparen. Vi hälsar Johanna och Linus
åter tillbaka och tillsammans bjuder vi på en mängd hits ur
Disneys stora repertoar. Under kvällen presenteras årets luciakandidater och konserten avslutas med att vår medarrangör
Lions Club Karlskrona redogör för resultatet av omröstningen till
årets Lucia i Karlskrona 2017.

: Po

Onsdag 6 december 19.00
Eksjö kyrka

Fo t o

Söndag 26 november 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona
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Julkonserter i Karlsborg och Eksjö hör till Marinens
Musikkårs jultraditioner. Varje år bjuder garnisonen på
respektive ort in personal och allmänhet till en stunds
avkoppling, så också i år. Vi kommer med en packe traditionell
och igenkännande julmusik som också innehåller nya
överraskningar. Kom och starta julfirandet med Marinens
Musikkår och dirigenten Martin Arpåker.

VÄNFÖRENINGENS JULKONSERT - SWINGING CHRISTMAS
:
to
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Lars-Erik Gudim – Dirigent
N.N. – Solist
Lördag 16 december 16.00 - Konserthusteatern, Karlskrona

ADVENT
Alexander Einarsson – Dirigent
Amiralitetskyrkans och Karlskrona Stadsförsamlings körer
Söndag 3 december 15.30 och 18.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Foto: Anna Hult

Då Fredrikskyrkan är inne på slutet av sin omfattande renovering
blir Amiralitetskyrkan Ulrica Pia också detta år platsen för Marinens
Musikkår, Amiralitetskyrkans och Karlskrona Stadsförsamlings körer
att spela och sjunga in advent i. Vi har återigen en ny bekantskap
på pulten. Alexander Einarsson är sedan 2010 organist i Malmö S:t
Petri församling, där han leder kammarkören Petri Sångare och S:t
Petri Ungdomskör. Sedan augusti 2015 innehar Alexander också
tjänsten som kormästare vid Göteborgs Symfoniorkester.
Tillsammans tänder vi första ljuset i advent.

Det är tidig morgon och snön faller lätt. Utanför turistbyrån i
Karlskrona har medlemmar i Marinens Musikkårs Vänner samlats.
Idag släpps biljetterna till årets julkonsert med musikkåren och det
gäller att vara på plats tidigt för att få tag i en biljett.
Detta år bjuder vi på något alldeles extra som vi lovar var värt
att köa för. Vi spelar in julen med ett program som garanterat
lär få det att svänga i salen. Från norska Försvarsmusiken
har vi hämtat dirigenten och arrangören Lars-Erik
Gudim. Han har med sig ett knippe svängiga
jularrangemang. Det blir en musikalisk helafton, du
kommer leendes och nynnandes lämna konsertsalen,
för i år blir det verkligen en Swinging Christmas.
God jul och ett gott nytt år önskar Marinens Musikkår!

Marinens Musikkår
Marinens Musikkår har anor sedan 1680-talet och har
verkat i obruten linje sedan dess. Musikkåren är i dag en
av Försvarsmaktens tre professionella musikkårer och
består av 30 heltidsanställda yrkesmusiker. Musikkåren
genomför varje år över 150 framträdanden genom
medverkan vid officiella statsbesök, kungliga audienser,
högvakter, förbandsspelningar, tattooer och konserter.
Musikkåren har en omfattande konsertverksamhet
tillgänglig för allmänheten där repertoaren spänner
brett över olika blåsmusikgenrer och riktar sig till olika
målgrupper, allt för att möta ny publik. I samband
med dessa framträdanden verkar musikkåren för
marknadsföring och rekrytering åt Försvarsmakten.
Foto: Björn Lindberg

Marinens Musikkår är en försvarsmaktsresurs,
både hemma och utomlands, och har deltagit vid
utlandsmissioner i bland annat Bosnien, Kosovo
och Afghanistan, med såväl ceremonimusik som
musikunderhållning i personalvårdande syfte.

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 1800-talets slut. Blåsorkestrar
och blåsensembler blev oerhört populära och teatrar och operahus hämtade blåsare och slagverkare från militärmusiken.

Marinens Musikkår är stationerad i världsarvsstaden
Karlskrona.

Militärmusiken i Sverige är fortfarande vital. Sedan 2010 är Försvarsmusiken organiserad under Livgardet.
Försvarsmusikens tre musikkårer: Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens Musikkår samt
Hemvärnsmusikkårerna utgör resursen. Musikkårerna röner stor uppskattning när de bidrar till att marknadsföra
Sverige, Försvarsmakten och svenskt musikliv.

Marinens Musikkårs Vänner

Information

Marinens Musikkårs Vänner är en stödförening, för
Marinens Musikkår, som startades 1991.

Biljettinformation:
Se lokal annonsering i dagspressen samt
www.marinensmusikkar.se för information om
biljetter till respektive arrangemang.

Medlemskap innebär bland annat att du:
• Ger ett aktivt stöd till musikkårens fortbestånd och
utveckling
• Får medlemstidningen ”Reveljen” två gånger om året
• Får möjlighet att köpa biljetter till vissa konserter före
icke medlemmar

Kontakt Marinens Musikkår:
Östra Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona
Tel: 0455-85 830
Fax: 0455-85 836
e-post: info@marinensmusikkar.se

Läs mer på www.marinensmusikkar.se/mmv.shtml

Följ musikkåren på:
- www.marinensmusikkar.se
- www.forsvarsmakten.se/konserter
- www.facebook.com/marinensmusikkar
- http://blogg.forsvarsmakten.se/mmk

Musikdirektör

Sabine Jönsson
Katja Wisén

Oboe

Elin Larsen

Klarinett

Carina Johansson – Essklarinett
Curt Blomgren
Elin Fleischer
Linda Johansson
Bengt Martinsson
Dan Ohlsson
Nils-Olof Friberg – Basklarinett

Trumpet/Kornett
Per Fastrup
Peter Meijer
Mattias Sandsjö
Bo Åhgren

Trombon

Chef

Tomas Hjortenhammar

Stf. Chef
Vakant

Kenneth Magnusson

Eufonium

Orkesterbibliotekarie

Andreas Johansson

Tuba

Saxofon

Jacob Bartilson

Valthorn
Jonas Lindström
Emma Widengård
Hans Widerberg

Administration

Olof Jönsson
Vakant
Anders Karlsson – Bastrombon

Fagott

Bengt Lindegren
Peter Sarrin

13 MARINEN

Karin Svensson

Elias Gustafsson
Jörgen Ådvall

Erik Strandberg
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Flaggtrumslagare

Vakant

Flöjt/Piccola

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Se alltid www.marinensmusikkar.se och
www.forsvarsmakten.se/konserter för
aktuella uppgifter.

Bli medlem genom att:
• Sätta in medlemsavgiften för närvarande 100:- på
postgirokonto 2 17 38 – 0 (uppge namn, adress och
telefonnummer samt e-mailadress)
• skicka ett e-mail till mmv@marinensmusikkar.se
alternativt faxa till 0455-858 36

Marinens Musikkår Personal

Kontrabas
Slagverk

Joakim Berg
Anders Nilsson
Peter Stolpestad

Producent

Gunnar Törnqvist

Scenmästare

Carl-Johan Björkman

Signe Stövring Nielsen

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

27 år, sjöman, motormekaniker,
Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga
”Du lär dig att funka i grupp tillsammans med andra även
om ni är väldigt olika. Det är en förmåga som jag har nytta
av oavsett vad jag gör i framtiden. Mina tekniska kunskaper
och erfarenheter skulle jag definitivt också ha stor nytta av i
det civila.”

Sebastian Sjö

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

28 år, Förste sergeant,
Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona
”Varje dag har känts meningsfull.
Det är varierat, men det gör också att man uppskattar både
de lugnare och de intensivare perioderna. Vi jagar inte ubåt
varje dag, men det är fantastiskt med alla små uppgifter som
gör att man får jobba med problemlösning av varierande
svårighetsgrad. Det sporrar och utvecklar mig.”

VÅRT ERBJUDANDE - VÅRA VÄRDEN
Många av våra medarbetare beskriver jobbet i Försvarsmakten som
en möjlighet att vara del av något som är större än en själv.
Oavsett vilken väg du väljer, kommer du dagligen att utmanas och
utvecklas. Du får möjlighet att göra skillnad för andra människor och
erfarenheterna du får med dig blir ett meritvärde i många sammanhang.
Dessutom blir du en del i en stark gemenskap, något som du bär med
dig resten av livet.

Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

NYFIKEN PÅ ETT YRKESLIV I MARINEN?
LÄS MER OCH ANSÖK
jobb.forsvarsmakten.se

FRÅGOR?

08-514 390 09, rekrytering@mil.se

INTE REDO ATT ANSÖKA MEN ÄNDÅ NYFIKEN?
jobb.forsvarsmakten.se/mittforsvarsmakten

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

