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FAR AND AWAY
Söndag 29 januari 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

FAR AND AWAY
Lördag 28 januari 18.00
Växjö Konserthus

Sjömansoktetten
Fredag 27 januari 12.10
Sparresalen, Karlskrona

Havets skepnader
Lördag 4 mars 16.00
Konserthallen, Eskilstuna

Havets skepnader
Fredag 3 mars 19.00
Holavedsskolans aula, Tranås

Havets skepnader
Torsdag 2 mars 19.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Mars

Överbefälhavarens mottagning
Tisdag 25 april
Karlbergs slott, Stockholm

Sjörövarkonsert
Onsdag 19 april 10.00
Hoglands park till
Östersjöhallen, Karlskrona

Vaktparad
Lördag 8 - Söndag 9 april
Kungliga Slottet, Stockholm

Marinbasens Vårgenomgång
Fredag 7 april
Sparresalen, Karlskrona

April

Överbefälhavarens mottagning
Måndag 13 februari
Karlbergs slott, Stockholm
Familjekonsert – Lilla Carmen
Söndag 19 februari 11.00,& 13.00
Marinmuseum, Karlskrona

Klassiker
Torsdag 30 mars 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Mästarnas Mästare
Fredag 10 februari 12.10
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Överbefälhavarens mottagning
Fredag 20 januari
Karlbergs slott, Stockholm
Marinstridsdagarna
Tisdag 24 januari
Karlskrona

Messiaen och Berlioz
Söndag 26 mars 16.00
Storkyrkan, Stockholm

Mästarnas Mästare
Torsdag 9 februari 19.00
Mjällby kyrka

Messiaen och Berlioz
Fredag 24 Mars 18.00
Allhelgonakyrkan, Lund

Messiaen och Berlioz
Torsdag 23 mars 19.30
Grundtvigskirken, Köpenhamn

Marinchefens konsert –
Havets skepnader
Söndag 5 mars 15.00
Berwaldhallen, Stockholm

Arméchefens mottagning
Onsdag 18 januari
Karlsborgs slott, Stockholm

Mästarnas Mästare
Onsdag 8 februari 19.00
Urshults kyrka

Marinchefens mottagning
Fredag 3 februari
Marinbasen, Karlskrona

Trettonhelgskonsert
Fredag 6 januari 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona
Arméchefens mottagning
Tisdag 17 januari
Bodens fästning

Mästarnas Mästare
Torsdag 2 februari 18.00
Kalmar Domkyrka

Februari

Trettonhelgskonsert
Torsdag 5 januari 16.00
Ystads Teater

Januari

Wilhelm Peterson-Berger 150 år
Onsdag 7 juni
Grünewaldsalen, Stockholms
konserthus
Vaktparad
Torsdag 8 juni
Kungliga Slottet, Stockholm
Vaktparad
Måndag 12 - Tisdag 13 juni
Kungliga Slottet, Stockholm
Grevagårdskonsert
Torsdag 15 juni 19.00
Grevagården, Karlskrona
GMU Avslutning, SSS
Fredag 16 juni
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
Musikmarsch
Fredag 16 juni 12.00
Karlskrona
Vaktparad
Lördag 17 - Söndag 18 juni
Kungliga Slottet, Stockholm

Vårkonsert
Tisdag 9 maj 19.00
Asarums kyrka
Marinbasens vårkonsert
Onsdag 10 maj 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
Eksjö garnisons vårkonsert
Torsdag 11 maj 19.00
Eksjö kyrka
RUM Festival
Fredag 12 - Lördag 13 maj
Västerås
Kadettbal, SSS
Lördag 20 maj
Marinmuseum, Karlskrona
Examensceremoni, MHS
Onsdag 24 maj
Halmstad

Nationaldagen
Tisdag 6 juni
Stockholm

Vaktparad
Lördag 3 - Måndag 5 juni
Kungliga Slottet, Stockholm

Marinbasens sommarkorum
Torsdag 1 juni
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Juni

Revelj
Måndag 1 maj 07.00
Avmarsch från Sparre, Karlskrona

Maj

HMK Födelsedag
Söndag 30 april 11.00
Kungliga Slottet, Stockholm

Kungliga Audienser
Torsdag 27 april
Kungliga Slottet, Stockholm

Vaktparad
Onsdag 26 april
Kungliga Slottet, Stockholm

Kalendarium Våren 2017

Foto: Urban Wedin

Kära Publik!
Återigen håller ni ett nytt generalprogram för vår verksamhet i era händer. Slarva inte bort det, då kanske ni
missar just den där konserten som skulle gett er den där extra energikicken precis när vårtröttheten sätter in!

Min förhoppning är att ni, som jag, finner en fin blandning av olika program för olika slags upplevelser.
Som exempel, tänk att samma veckoslut kunna välja om man vill ägna ägna sig åt militärmusikaliska
klangideal från förra sekelskiftet eller ett program med filmmusik från fantasy och science-fictiongenren.
Oktetten, där bleckblåsarna använder sig av ventilbasuner och svenskbyggda kornetter och tuba eller ett
samarbetsprojekt med stråkensemblen Musica Vitae från Växjö, som sagt omväxling förnöjer.

Vi har och har haft ambitionen att vår egen buss ska rulla även utanför Karlskrona kommun så ofta vi
ges möjlighet, hur ska vi annars lyckas nå vår publik? Under denna vår vurmar vi lite extra för konserter i
kyrkorummet. Inte mindre än tio av tjugofyra konserter framförs i kyrkor. Det är för oss en fantastisk möjlighet
att bara det finns en kyrka där koret är tillräckligt stort att rymma orkestern så skapas möjlighet till levande
musik också långt från städernas konserthus.

I dagens mediabrus blir samarbeten med lokala krafter i arrangörsledet allt viktigare. De allt fler kanaler som
ska tillgodoses för att få ett brett informationsflöde om just vår verksamhet, växer till antalet för varje år,
ändock står den traditionella mun till mun metoden sig fortfarande i en klass för sig. I vårt fall är just
den kanalen betydligt svårare utan lokala samarbetspartners.

Var vi än möts under vårens närmare 2000 bussmil för 60 framträdanden, varav 24
konserter på 13 orter i två huvudstäder så hälsar vi Er Varmt Välkomna!

Andreas Johansson
Producent, Marinens Musikkår

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

TRETTONHELGSKONSERTER

FAR AND AWAY
Michael Bartosch – Dirigent
Sabina Zweiacker – Sång
Orvar Säfström – Produktion och Presentation
Marinens Musikkår tillsammans med Musica Vitae

Finn Rosengren – Dirigent
Carl Ackerfeldt – Baryton
Torsdag 5 januari 16.00
Ystads teater, Ystad

Lördag 28 januari 18.00
Växjö Konserthus

Fredag 6 januari 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Söndag 29 januari 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Vi utlovar en sprudlande start på konsertåret 2017. Då Finn
Rosengren står på dirigentpulten säkrar vi den wienska stilen.
Efter många år som kapellmästare vid Stora teatern och Göteborgsoperan kan han opera och operettmusiken på sina fem
fingrar, precis vad som behövs till denna konsert. Solisten vi har
glädjen att presentera är en av landets nyare stjärnor på operahimlen, den charmerande barytonen Carl Ackerfeldt.
Nur ein Versuch
Overtyr till Fiskarstugan
Auf der Jagd
Du är min hela värld

Fot

Illustration av Alvaro Tapia

Ur programmet:
Carl Teike 		
Andreas Randel
Johann Strauss d.y.
Franz Lehár

Följ med på en resa från världsrymdens mest avlägsna
hörn till sagans länder och fantasins riken tillsammans
med Musica Vitae och Marinens Musikkår. I denna
populärkulturella hyllning till science fiction och fantasy
hämtas musiken från de mest älskade filmerna, tv-serierna
och spelen med rymd- och fantasytema. Detta sprakande
program innehåller musik från bland annat Sagan om
ringen, Game of Thrones, Skyrim, Harry Potter och Star
Wars. Vår guide till dessa fantastiska musikriken är en av
Sveriges främsta filmciceroner Orvar Säfström.
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MÄSTARNAS MÄSTARE
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Petter Sundkvist – Dirigent
Erik Strandberg – Fagott

e

Onsdag 8 februari 19.00 - Urshults kyrka

SJÖMANSOKTETTEN

Torsdag 9 februari 19.00 - Mjällby kyrka
Wolgang Amadeus Mozart

Fredag 10 februari 12.10 - Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Fredag 27 januari 12.10
Sparresalen, Karlskrona
Richard Wagner

Namnet Sjömansoktetten härstammar från musikkårens egen
historia. Den bestod endast av sjömän ur Carlscronaflottans
musikkår och de skulle ha erfarenhet av musik till sjöss, helst
från så kallade långresor. I slutet av 1940-talet och en bit in på
50-talet hade gruppen en livlig era under musikdirektören John
Skoglöf. Ur Sjömansoktettens och ännu äldre kollegors repertoar
lyssnar vi till de äldre instrumenten, konstruerade för en helt
annan klangvärld.
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Torsdag 2 februari 18.00 - Kalmar Domkyrka

F

Peter Tjajkovskij

Johannes Brahms

Vissa musikforskare med Mozart under luppen hävdar att han komponerade tre kompletta fagottkonserter. Endast en finns idag bevarad
och tonsattes av en 18-årig Mozart, på beställning av en amatörfagottist med eget kapital. Stycket kom att bli Mozarts första solokonsert för
blåsinstrument, idag ett standardverk för alla fagottister världen över
och denna gång hanteras stycket av musikkårens egna fagottist. Ytterligare musik av fyra mästare från den romantiska epoken och barocken
hinner klinga i kyrkorummet under dessa aftnar.
Ur programmet:
Richard Wagner		
Huldigungsmarsch		
Wolfgang Amadeus Mozart
Sats 1 ur Fagottkonsert
Peter Tjajkovskij		
Kröningsmarsch
Johannes Brahms		
Variationer över ett tema av
			Haydn Op. 56a

LILLA CARMEN

MESSIAEN OCH BERLIOZ

Marinens Musikkårs blåskvintett
Pernilla Nydesjö - Sång och skådespel

Håkan Hardenberger – Dirigent
I samarbete med Musikhögskolan i Malmö

Söndag 19 februari 11.00 och 13.00
Marinmuseum, Karlskrona

Torsdag 23 mars 19.30 - Grundtvigskirken, Köpenhamn

På premiärdagen av operan Carmen stod varningar i Paris tidningar.
Handlingen ansågs omoralisk och obscen. Musiken sades sakna
dramatik och lättsjungna melodier. Nu vet vi att tidningarna hade
fel. Så fel att historien om Carmen genom Georges Bizets musik kan
spelas för vår allra yngsta publik.

Söndag 26 mars 16.00 - Storkyrkan, Stockholm

Fredag 24 Mars 18.00 - Allhelgonakyrkan, Lund

Vi får vara med om en komprimerad version av historien om flickan,
som arbetade i cigarettfabrik, men också hamnade mitt i en förkrossande kärlekshistoria.

HAVETS SKEPNADER
Alexander Hanson – Dirigent
Niklas Asknergård (fd Andersson) – Sång
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MARINCHEFENS
KONSERT
Lördag 4 mars 16.00
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KLASSIKER

Konserthallen, Eskilstuna

Petter Sundkvist – Dirigent
Torsdag 30 mars 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

en
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Marinchefens konsert
Söndag 5 mars 15.00
Berwaldhallen, Stockholm

ri k

Australienfödde Percy Aldridge Grainger byggde till största delen
sin musik på folkmelodier, vilka han själv samlade in. Detta tillvägagångssätt delar han med sin brittiska kollega Gustav Holst, som tillvaratog folkmusikens uppsving i det tidiga 1920-talet. Gemensamt
för dessa kompositörer var också att de periodvis försörjde sig som
blåsare på saxofon respektive trombon, men också som kompositörer av musik för blåsorkester. I vår genre får dessa herrars musik
betraktas likt titeln i programmet, som klassiker.
Ur programmet:
Erik Högberg
Franz von Suppé
Percy Grainger
Gustav Holst

Foto: Mike Purton

ur Scheherazade
Så skimrande var aldrig havet
The Seal Lullaby
Gardeskamrater

Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
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71% av jordens yta täcks av vatten och innehåller över 1
rlu
nd
miljon utforskade arter av liv. Havet, omöjligt att tämja, byter
skepnad varje sekund. Ögonblicket är unikt. I havets oändliga
skepnader vilar faror, men också skönhet, det fridfulla en tidig
morgon vid den spegelblanka ytan.
Många är de konstnärer som låtit sig inspireras till små och stora
konstverk och under denna turné utforskar vi några vitt skilda
tonsättare och låtskrivares syn på saken.

Ur programmet:
Nikolaj Rimskij-Korsakov
Evert Taube		
Eric Whitacre 		
Sam Rydberg		

Et Exspecto Resurrectionem Mortuorum
Grande Symphonie Funèbre et 		
Triomphale Op. 15

a
:C

Fredag 3 mars 19.00
Holavedsskolans aula, Tranås

Program:
Olivier Messiaen
Héctor Berlioz
		

Foto

Torsdag 2 mars 19.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Foto: Marco Borggreve

Att samverka med framtiden, det kan man göra genom ett
samarbete med studenter. Vi gör det i två verk som kräver ett
stort antal musiker.
I oktober 1963 fick Olivier Messiaen ett uppdrag av Frankrikes
kulturminister. Ett beställningsverk för att hylla de alltför många
döda i de två världskrigen. Det uruppfördes i Sainte-Chapelle på
morgonen den 7 maj, 1965. Verket är ämnat att utföras i stora
utrymmen som kyrkor, katedraler och utomhus. Messiaen lät sig
allt som oftast inspireras av naturen som omgav honom när han
arbetade. I detta fall Hautes-Alpes med sina stora berg. Bilder av
gotiska och romanska kyrkor och fornlämningar i Mexiko och
forntida Egypten nämns i hans egna förord till verket.

Svenska Flottan			
Ouvertyr till Lätta Kavalleriet
Colonial Song			
Second Suite in F for Military Band
Op. 28, No. 2

WILHELM PETERSON-BERGER 150 ÅR

SJÖRÖVARKONSERT
SJÖRÖVARMALIN OCH JAKTEN PÅ MUSIKSKATTEN

Andreas Hanson – Dirigent
Fredrik Zetterström – Baryton

David Lundblad – Dirigent
Caroline Rendahl – Sjörövare

Onsdag 7 juni 19.00
Stockholms konserthus Grünewaldsalen

Onsdag 19 april 10.00 (Konserten börjar ca. 10.20)
Hoglands park till Östersjöhallen, Karlskrona

Olof Wilhelm Peterson-Berger föddes i Ullånger. Efter folkskola i
Burträsk avlade han studentexamen i Umeå och organistexamen
vid Musikkonservatoriet i Stockholm. Från 1896 till 1930 var han
förste musikkritiker vid Dagens Nyheter. Från 1930 fram till sin död
i Östersund i december 1942 var han bosatt på Sommarhagen
på Frösön. Han var en av sin tids mest uppskattade och spelade
svenska tonsättare, men också känd som kulturfilosof och fruktad
musikkritiker. Marinens Musikkår har valt att hylla en av Sveriges
stora musikskapare i samband med hans jubileum, bland annat
genom hans fjärde symfoni, tillägnad Stockholms filharmoniska
orkester.

Vem är jag och vem vill jag vara? Lär känna Malin som slår sig
fri och ger sig ut på äventyr och skattjakt – jakten efter sig
själv, glädjen och musiken. Till sin hjälp har hon alla musikerna
i Marinens sjörövarorkester. Tillsammans sprids skräck och oro
denna enda dag på året då stadens småpirater till musik går
bärsärkargång genom staden!

VÅRKONSERTER

Ur programmet:
Wilhelm Peterson-Berger
Wilhelm Peterson-Berger
Wilhelm Peterson-Berger
Wilhelm Peterson-Berger

Alexander Hanson – Dirigent
Linda Johansson – Klarinett

Orientalisk dans
Förspel till ”Sveagaldrar”
Symfoni nr 4 ”Holmia”
Danslek ur ”Ran”

Tisdag 9 maj 19.00
Asarums kyrka
Foto: Jör g

Marinbasens vårkonsert
Onsdag 10 maj 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

on

I hjärtat av Italien ligger Bologna, enligt Wikipedia en stad känd
för sin köttfärssås, men också för att den historiskt lockat till sig
musikaliska underbarn för högre studier. Där skrev Rossini sitt
Introduktion, Tema och Variationer för klarinett under sina sista
studieår, förmodligen 1809. Ett sprudlande ungdomsverk där solisten, musikkårens yngsta musiker, verkligen får visa vilka resurser
instrumentet och utföraren har. Till detta lägger vi en overtyr från
samma tidsepok och några härliga marscher. Visst kan det passa
bra då vi hälsar våren tillbaka?
Ur programmet:
Carl Maria von Weber
Gioacchino Rossini
Paul Lovatt Cooper
George H. Willcocks

Oberon
Introduktion, Tema och Variationer
Where Eagles Sings
The Champions

Foto: Knut Koivisto
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GREVAGÅRDSKONSERT
Alexander Hanson – Dirigent
Torsdag 15 juni 19.00
Grevagården, Karlskrona
Militärmusiken som vi känner den idag har några hundra år på
nacken. Från början var den mest ett privilegium att lyssna till
för dem som verkade inom militären. På 1800-talet började man
även spela för medborgarna ute i det civila. Att få se och höra
sin stads militärmusikkår spela i parker var och är en chans för
människor ur alla samhällsklasser att få höra levande orkestermusik. Att vidmakthålla denna idé är en självklarhet för oss i
Marinens Musikkår!

Foto: Carl-Johan Björkman

Ra

na

Foto: Andreas Jarl

en

Eksjö garnisons vårkonsert
Torsdag 11 maj 19.00
Eksjö kyrka

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.
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.

Foto: Frans Sjöberg

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.

Marinens Musikkår Personal

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.

Musikdirektör
Flöjt/Piccola

Sabine Jönsson
Katja Wisén

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

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

Oboe

Elin Larsen

Klarinett

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

Per Fastrup
Peter Meijer
Mattias Sandsjö
Bo Åhgren

Trombon

Administration
Chef

Tomas Hjortenhammar

Stf. Chef
Vakant

Olof Jönsson
Vakant
Anders Karlsson – Bastrombon

Producent

Eufonium

Orkesterbibliotekarie

Andreas Johansson

Tuba

Saxofon

Jacob Bartilson

Valthorn
Jonas Lindström
Emma Widengård
Hans Widerberg
13 MARINEN

Trumpet/Kornett

Fagott

Bengt Lindegren
Peter Sarrin

MARINEN 12

Karin Svensson

Elias Gustafsson
Jörgen Ådvall

Erik Strandberg

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

Flaggtrumslagare

Vakant

Kontrabas
Slagverk

Joakim Berg
Anders Nilsson
Peter Stolpestad

Vakant

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

