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Marinehjemmeværnet giver koncert på Kastellet 

Af Ninna Falck , 28 OKT 05

Kom og oplev når Marinehjemmeværnets
Musikkorps giver koncert på
kirkepladsen ved Kastellet søndag den
30. oktober kl. 14.00

 

Kastellets fødselsdag

Marinehjemmværnets Musikorkester står i år for sommerens sidste kastelskoncert søndag d. 30. oktober fra kl. 14.00 til
14.45. Denne koncert er samtidig en markering af, at Kastellet er fylder 341 år den 28. oktober. Det markeres ud over af
koncerten også med et Åbent hus-arrangement, udstillinger og Dansk Løsen mm. Et arrangement der løber fra kl. 12.00 til
kl. 17.15.

Den sidste halve time er Marinehjemmeværnets Tambourkorps på banen, hvor de fra kl. 16.45 går en forlænget
tappenstreg, som starter ved den gamle hovedvagt. Tappenstregen går turen igennem Kastellets gamle hyggelige gader
og slutter igen ved hovedvagten, hvor en trompetist blæser retræten.

Hvis man skulle blive sulten undervejs, serveres der oven i købet Kastelsgryde i Cafeteriaet til 41 kr.

Et orkester på farten

Marinehjemmeværnets Musikorkester - eller Hjemmeværnsflotille 100, som de også hedder - kommer til København helt
fra Randers for at give koncerten på Kastellet. Inden da har de fredag og lørdag været på deres årlige øvelsesseminar på
hjemmeværnets kursuscenter i Stensved ved Vordingborg, så alle musikere er varmet rigtigt godt op, når de møder på
Kastellet om søndagen.

Orkestret består i alt af 66 frivillige mænd og kvinder, hvoraf 16 også udgør Marinehjemmeværnets Tambourkorps og 5
tager sig af det mere administrative. De har indtil for nylig været det eneste orkester i marinehjemmeværnet, så de er
meget vandt til at rejse rundt i Danmark og give deres koncerter. Nu får de dog hjælp i den østlige del af landet af
Kvindelige Marineres Musikkorps, som netop er blevet en del af marinehjemmeværnet.

Næste gang, man kan høre Marinehjemmeværnets Musikorkester, bliver, når marinehjemmeværnet i Esbjerg navngiver
deres nye og meget moderne fartøj, MHV 904. Det vil foregå på Rødspættekajen i Esbjerg Havn Lørdag den 5. november
kl. 13.00. Her er alle også meget velkomne til en festlig dag.
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