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Formanden skriver. 

Første halvår har været præget af optakten til DM og VM, som vi lige er vendt hjem fra.
Det foregik i Brøndby på stadion og i hallen. P.g.a. VM var det et meget stort arrangement med udenlandske 
orkestre fra bl.a. Brasilien, Thailand, Australien, England og Tyskland.

Jeg har stor respekt for de orkestre, der rejser den halve jord rundt med hele deres oppakning -  incl. en del 
slagtøj - for at komme til Danmark og deltage i VM. Heldigvis var vejret fuldstændig fantastisk, og jeg 
håber,  de har gode oplevelser med hjem.

De fleste af de udenlandske orkestre er stilmæssigt meget forskellige fra danske garder, men det var sjovt at 
se deres meget showprægede optræden og deres tattoos.



 

Tilbage til Peder Most` forår, der som sagt har drejet sig om DM!

Vi stillede op i koncert for tamburkorps, trommekorps og brassband samt bymarch, og det har krævet prøver, 
prøver og atter prøver. Vi har derudover haft intensiv marchtræning med instruktør udefra. Det gav bonus, og 
vi kom hjem med en 7. plads i bymarch ud af 34 orkestre. Det er vi meget, meget stolte over, da det ikke er 
der, vi lægger de fleste kræfter. Dem lægger vi i musikken, og også der hentede vi pokaler, i DM en 2. plads 
til tamburkorps og trommekorps , 3. plads til brassband.

I VM, som vi valgte at overføre vores points til, kom tamburkorpset på en 1. plads, trommekorpset 2. plads 
og brass bandet 3. plads. Så altså: vi har verdens bedste tamburkorps i Peder Most Garden i Svendborg.

Vi synes selvfølgelig også, at vi har verdens bedste trommekorps og brassband, for de gør alle deres absolut 
bedste. Ikke mindst dirigenterne. Bl.a. har Rasmus Clemens komponeret det meste af musikken til 
tamburkorpset og trommekorpset og arrangeret det sammen med Morten Høite. I det hele taget er de meget 
professionelle og engagerede alle fire.



 

Også har de humoristisk sans! På busturen til Brøndby bad vi dem hver især "præsentere" sig og sige lidt om 
de kommende konkurrencer. Læs her, hvad Rasmus Clemens forfattede: 

Vi har en dirigent
og han er meget kompetent
navnet det er Bjarke 
og han er ikke bange for at sparke
orkesteret ganske hårdt 
så det ikke lyder af LÅRT

Så er der Morten 
han har noderne i orden
han har styr på stikker og køller
og han drikker en masse øller
så bliver han ganske fuld
til DM vil han have guld

Tilbage er der mig
I ved, mig der er så sej
til at score søde piger 
og spille popmusik på to-og-fire
i baren i mig finder
når I nu DM vinder



 

Faktisk havde brass bandet to dirigenter i år: vores faste dirigent Anne Lene, som havde alle prøverne frem 
til maj, og Bjarke, der dirigerede til DM. Anne Lene var forhindret, så vi var selvfølgelig spændte på, 
hvordan det hele ville forløbe, men det gik aldeles fint.
 
Selve turen startede vi med at tage i træningslejr i Årup, nærmere bestemt spejdercenter "Skovbrynet", hvor 
vi ikke har været tidligere, men det viste sig at være meget ideelt for os. Der var dejlige store rum til prøver, 
stor spisesal, industrikøkken, overdækket terrasse og masser af køjepladser. Det gode vejr begyndte den dag, 
vi ankom og varede hele ugen. Det var ren foræring, og vi tør slet ikke tænke på forholdene, hvis det havde 
regnet. 

I Brøndby  boede vi nemlig  sammen med Odder, Hinnerup, Horsens og Skælskør  - så ca 280 gardere med 
madrasser, kufferter, instrumenter,uniformer og kaffemaskiner i samme sportshal!  Man må sige, vi kom 
hinanden ved, men det gik nu forbavsende godt. Der var streng justits med ro og slukket lys kl. 22.00, så det 
sociale foregik udenfor.



 
I Peder Most Garden har vi rigtig meget slagtøj, og vi havde også lånt noget på Konservatoriet i Odense, så 
det fyldte simpelthen hele vores varebil. Uniformer og instrumenter blev pakket i bussens bagagerum og 
kufferter, madrasser og soveposer i bustraileren. Vores pakkefolk er helt eminente til at få plads til det hele. 
Bl.a har de bygget et indskudt dæk, som de fire pauker kan stå under og ovenpå.  Virkelig genialt!

DM/VM sluttede d. 5. juli, og nu holder vi ferie bortset fra et mindre hold, der har været på Ærø og spille til 
fugleskydning - et tilbagevendende arrangement, som strækker sig over 1½ døgn. De er trætte og brugte, når 
de kommer retur, men skytterne er meget glade for dem, og bestiller dem igen med det samme.

Helt ferie kan vi ikke holde, for der er hele tiden opfølgning samt planlægning af kommende koncerter og 
arrangementer. P.t. skal besætningen til koncerten Gl.Torvedag og Bølgen på plads, men der har vi heldigvis 
hjælp af vores bandmanagers: Lone Mortensen i tamburkorpset og Ronni Petersen i brassbandet. Den ER 
ved at være på plads, og dirigenterne lægger program, når de kommer fra ferie, så jeg tror godt, vi kan glæde 
os til en god koncert.

Det er torsdag d. 6. august kl. 17.00 på Lille Torv med Jan Schou ved mikrofonen. Vi går fra Bagergade 
gennem Møllergade 16.45.

Kl 19.00 spiller brassbandet igen - denne gang på Bølgen!



 
Som altid har vi mange planer, og ansatte og medlemmer kommer løbende med gode ideer. I september 
påtænker vi at spille en filmkoncert, tværfløjteensemblet spiller Carl Nielsen på Torvet 3 lørdag morgener i 
september, vores yngste elever skal på bandcamp i Hornslet i efterårsferien, to dirigenter skal på kursus, 
bestyrelsen skal på kursus i markedsføring og så er det pludselig jul med julekoncert i Sct. Nicolai Kirke og en 
masse nisserier.

Her og nu vil jeg ønske alle en god sommer og takke for alle de hilsner og lykønskninger, vi har fået ifm 
DM/VM. En del hilsner kommer fra en helt uventet kant, men viser, at mange følger gardens gøren og laden. 
Det er vi meget glade for!


