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Nationaldagen 2012.

Ur Generalprogrammet
Once in a Weill
Musik ur samlingen standardverk komponerade
för blåsorkester. Örjan Fahlströms ”Once i a Weill”
har fått ge namn åt produktionen. Kompositionen
bygger på musik av Kurt Weill. Altsångerskan Maria
Streijffert medverkar i styckets sångsatser. Vi får
också höra musik av Felix Mendelssohn, Ernst Toch,
Gustav Holst och Paul Hindemith. Dirigent är
Petter Sundkvist.
Once in a Weill spelas den 18/10 i Amiralitetskyrkan,
Karlskrona och den 19/10 i Malmö Konserthus.
Norwegian Cello
Audun Sandvik, cello och Fredrik Burstedt, dirigent.
Konserten innehåller musik av Antonin Dvorak,
Friedrich Gulda, George Enescu och Richard Strauss.
Norwegian Cello spelas den 26/10 i Stadshallen,
Lund, 27/10 i Amiralitetskyrkan, Karlskrona och
den 28/10 i Kalmarsalen, Kalmar.
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Kammarkonsert på Slottet
Vi får den 8 november möta våra träblåsare och
slagverkare i en kammarkonsert i Slottskyrkan
i Kungliga Slottet, Stockholm.
Marinens Ungdomsmusikkår ﬁrar 10 år
Jubileumskonsert med Marinens Ungdomsmusikkår
och Marinens Musikkår.
Ungdomsmusikkåren bildades 2002 i samarbete
med Marinens Musikår och dåvarade Försvarsmusikcentrum. De unga musikerna har sedan starten hunnit
med att göra ﬂera högvakter, turnera utomlands och
delta ﬂitigt i utländsk TV.
Dirigent för jubileumskonserten är Philip Andersson
från Royal Australian Navy Band.
Jubileumskonserten hålls den 11 november i Konserthusteatern, Karlskrona.
Lunchkonsert - En salig blandning
Katja Wisén, ﬂöjt och Fredrik Burstedt, dirigent.
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Adventskonsert
Dirigent Per-Otto Johansson Fredrikskyrkans och
Amiralitetskyrkans Körer.
Amiralitetskyrkan, Karlskrona den 2/12.
Julkonserter
Dirigent Per-Otto Johansson och Linus Norda, sång.
Traditionsenlig musikalisk julstämning sprids under
dessa konserter. Vår sångsolist Linus Norda bjuder

MUK i Spanien
– ett resebrev
Nu kan MUK lägga till Spanien på sin meritlista,
efter att ha spelat på X Festival International de
Bandas de Musica i Torrevieja.
Tisdagen den 21 augusti anlände ungdomsmusikkåren till Alicantes ﬂygplats och åkte sedan med
buss till Torrevieja vid kusten av det salta Medelhavet. Efter inkvartering och bad i hotellets pool
var det dags att gå på festivalens första konsert,
på Torreviejas Teatro Municipal. I det varma Spanien börjar konserterna först kl 22.00 då det är
något svalare, sisådär 30 grader. Denna kväll spelade
Torreviejas egen orkester ”Los Salerosos” med sina
fantastiska slagverkare.
På torsdagsförmiddagen var det repetition på Teatro Municipal inför kvällens konsert. Där var det som tur var
svalt och skönt! I anslutning till kvällens
konsert genomfördes en kort marsch i
de centrala delarna av Torrevieja.
Teatro Municipal var i det närmaste
fullsatt, c:a 600 personer, som bl.a.
ﬁck njuta av spanska marschen ”Gallito”, Richard Strauss Hornkonsert nr
1 med Erik Rönér som solist, Teodor
Hjortenhammar spelade eufoniumsolot ”Harlequin”, Hugo Alfvéns ”Festspel” och Amelia Hjortenhammar
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på smäktande Frank Sinatra julklassiker och musikkåren lovar ﬂera julmelodier ur tomtesäcken.
Julkonserterna spelas den 5/12 i Eksjö Kyrka (denna konsert dirigeras av Ulf Sigurdsson), den 6/12 i
Fästningskyrkan, Karlsborg, den 11/12 i S:t Nikolai
kyrka i Halmstad, den 16/12 Vänföreningens Julkonsert i Konserthusteatern, Karlskrona.
Nyårskonsert på Slottet
Charlotta Larsson sopran, Anders Larsson bariton
och Per-Otto Johansson.
Marinens Musikkår önskar Gott Nytt År med
denna festkonsert.
Slottskyrkan den 31/12, Kungliga Slottet, Stockholm.
(med reservation för ändringar)

som trombonesolist i ”Morceau Symphonique.
Marinens ungdomsmusikkår genomförde också en
tattooföreställning, tillsammans med ”Los Salerosos”
och den italienska orkestern ”La Frustica, som beskådades av några tusen personer. MUK bjöd på ett
ﬁgurativt program med Imperial March, trumsalut,
ABBA-låtarna Dancing Queen och Voulez Vous och
som slut Flottans deﬁlerings marsch.
Det var en fantasisk resa med ett varmt mottagande
av spanjorerna. MUK har fått ett erbjudande om
att komma tillbaka om två till tre år! Kan man få ett
bättre betyg av arrangören än så.
Anna-Lena Lindåker, MUK-mamma
P.S. Titta gärna in på MUK´s YouTube-kanal:
http:www.youtube.com/user/RSwNCB
Foto: Anna-Lena Lindåker

Katja kommer att spela Marco Pütz flöjtkonsert.
I övrigt innehåller programmet en salig blandning
musik med kompositioner av William Walton,
Edvard Grieg och Benny Andersson.
En salig blandning spelas den 23/11 i Sparresalen,
Karlskrona.

2012-10-09 13:14:35

Fri entré på konserter
Samtliga konserter med Försvarsmusiken där Försvarsmakten är huvudman har numera fri entré.
I vissa fall kan det tillkomma administrativ kostnad
för biljetthantering.
Förändringen beror på ett tydliggörande av Högkvarterets juridiska stab om att Försvarsmakten inte
får ta betalt för sin verksamhet eller CD-skivor.
Den senaste tiden har det i media och sociala media
förekommit spekulationer, om hur detta beslut påverkar antalet publika konserter.
Förbudet att ta betalt innebär inte per automatik att
det blir färre konserter. Vi hoppas att det inte blir så.
Däremot måste vi hela tiden se över var, när och vem vi
vänder oss till, utifrån Försvarsmaktens rekryteringsbehov och varumärkesvård.
Överste Håkan Hedlund, Chef Livgardet
Försvarsmusikens primära uppgift är statsceremoniel
och att staten och Försvarsmaktens behov av musik.
Därutöver ska musikkårerna spela där det finns
försvarsmaktsintresse.
Det innebär att de fortfarande kan delta i evenemang som kostar inträde, men där någon annan är
huvudman, exempelvis på tattooer eller mässor.
Det märkliga i denna historia är, att Försvarsmakten har drivit ett skivbolag under namnet
Serpent i många år. Man har också drivit två musikförlag med egna editioner. Det första med utgivning
fram till 1971 och det senare under FömusC-tiden.
Denna utgivningsverksamhet måste ha varit känd på
Högkvarterets juridiska enhet.

Biljettpriser anno 1891.

Ralf hedersmedlem
Vid föreningens årssammanträde utsågs Ralf Lindström
till föreningens första hedersmedlem. När föreningen
Marinens Musikkårs Vänner bildades 1991 var Ralf
dess första ordförande. Han arbetade hårt med att
bygga upp föreningen.
Föreningens syfte är att arbeta för Marinens Musikkårs fortsatta överlevnad i örlogsstaden Karlskrona.
Ett arbete som med Ralfs stora kunskaper inom
föreningslivet har lyckats.
Vi musikälskare har Ralf att tacka för mycket.
Hedersbetygelsen består förutom fri årsavgift,
också av ett diplom tillverkat av styrelsemedlemmen
Anders Porshammar.
Ralf, hedersmedlem.
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Legendariska musiker vid
Marinens Musikkår
Joachim ”Jocke” Johansson var född i Örlogstaden
och började vid Karlskrona Grenadjärregemente.
År 1907 kom han till Flottan som 1:a klass sjöman
med musiktjänst. 1914 blev han underofficerskopral, 1919 underoﬃcer av tredje graden, 1929
”andregraudare” och 1939 flagg. Jocke övertog
1936 sysslan som ﬂaggtrumslagare, samtidigt som
blev musikkårens uppbördsman. Efter 35 år som
valthornist och ﬂaggtrumslagare gick han i pension
1942. Som nybliven pensionär blev Jocke omedelbart inkallad och pensionärslivet började inte förrän
vid krigsslutet 1945.
Under sin karriär hann Jocke Johansson med att
spela för en rad krönta huvuden och statsmän. Under
kungabesöket i Finska viken 1912, spelades för ryske
tsaren och hans tsarevna. Spanske kung Alfonso i
under örlogsbeök i San Sebastian och 1931 svenske
ministerns (ambassadören) i Holland, bal för
princessan Juliana. Vid kungakröningen i England
1937 var ”Jocke ﬂaggtrumslagare för den svenska
musikkåren. Han har också spelat för så gott som
alla svenska kungligheter, bland annat vid svenska
kronprinsparets bröllop i London.
I det civila musiklivet var Jocke med om att starta
Karlskrona Orkesterförening. Där var han aktiv i hela
51 år. Han var också med att bilda ordenssällskapet
V-S 1924. Ordensällskapet har 700 bröder (1980)
och finns i Karlskrona, Helsingborg, Ängelholm,
Halmstad och Göteborg.
Joachim ”Jocke” Johansson gick bort den 15 december
1968.

Se Jocke, hur han svänger sin guldsmidda stav!
Hör trummornas dån och basunernas ljud,
se folket, som är ett hav,
svallar längs gatorna, fram där han går.
Ljud revelj, första maj, det är vår!

Jocke, i porten till Kungshuset.
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Tel: 0455-858 33 Fax: 0455-858 36

Marinens Musikkårs Vänner
Östra Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona
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