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Tattoo: En stor oplevelse 

Af Ninna Falck. Foto: Michael Grunnet , 07 JUL 14

Marinehjemmeværnets Musik- og tamburkorps

havde i weekenden sendt sit tamburkorps til

Aabenraa. De gav en flot opvisning ved Sønderjysk

Tattoo sammen med flere danske og udenlandske

musikkorps - og fik en kæmpe oplevelse.

Marinehjemmeværnets Tamburkorps fra Randers optræder ved Sønderjysk Tattoo 

Det var festlige rammer på plænen foran Brundlund Slot, da Sønderjysk Tattoo

kunne fejre sit 40-års jubilæum. Tattoet, som kalder sig ’Danmarks største

internationale tattoo’, bød på underholdning af 12 musikkorps fra Danmark,

Tyskland, Sverige og Mexico og af sanger Jesper Lundgaard.

Der var tattoo både fredag og lørdag. Begge dage med betalende publikum, selvom

man kalder fredagen for generalprøven.

Vellykket og spændende

”De to tattoo’s gik perfekt – især om lørdagen”, fortæller tamburkorpsets leder,

delingsfører sergent Henriette Elkjær, og fortsætter; ”Det er første gang vi prøver at

være med til tattoo, så vi var også lidt nervøse især om fredagen”

Marinehjemmeværnets Tamburkorps gav en kort og underholdende opvisning på fire

minutter alene på den store plæne. Herefter kom Hjemmeværnets

Eksercitskommando Rosenborg ind og gav deres korte, flotte tattoo, hvorefter de to

hjemmeværnskorps optrådte sammen for de mange tilhørere på tribunerne.

Snorlige samarbejde med Eksercitskommando Rosenborg 

Tamburkorpset 13 musikere havde givet sig selv en udfordring ved at have en start

på deres nummer, som skulle spilles meget stille af fløjterne. ”Den skal rammes rent

– og den sad lige i skabet især om lørdagen”, forklarer Henriette Elkjær, som også

kunne fortælle, at der var god respons fra publikum, der klappede godt med, når

musikken indbød til det.

”Der var udsolgt, og om lørdagen var der sat ekstra stole frem. Det er helt fantastisk

at spille for så stort et publikum, og det har været en kanon oplevelse for alle, der

har været med”, understreger Henriette Elkjær.

En stor Hjemmeværns begivenhed

Udover at flere af Hjemmeværnets korps deltog i Tattoet, så var Henriette Elkjær

imponeret over det store opbud af hjemmeværnsfolk i Aabenraa i forbindelse med

både Tatto og Ringriderfesten.

”Der var simpelthen så meget Hjemmeværn i gang med musik, trafik og mad”

fortæller hun.

Tattooet blev afholdt i forbindelse med den årlige ringridderfest i Aabenraa, hvor

Tamburkorpset også underholdt blandt andet med march gennem byen sammen

med Hjemmeværnet Brassband Syd. Det blev en travl weekend, som blev afsluttet

med en lille koncert i Aabenraa søndag eftermiddag og dermed fem koncerter i alt

for de 13 musikere fra Marinehjemmeværnet.

Klar efter 24 timers fælles forberedelse

Tamburkorpset, som til daglig hører til i Randers, har ellers ventet spændt på, om de

kunne komme til at deltage i tattooet, og siden de fik det positive svar har de kørt et
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stramt øvelsesprogram.

”Vi har brugt de 24 ekstra instruktørtimer, vi fik tildelt til opgaven, meget intensivt, og

vi har været så heldige at få fat i den fantastiske instruktør, Niklas V. Jensen, som

har guidet os sikkert igennem processen” fortæller Henriette Elkjær.

Tiden blev brugt effektivt – også træningen sammen med Eksercitskommando

Rosenborg, der kom på plads i løbet af en halv time.

Herunder:

Alle deltagende musikkorps ved Sønderjysk Tattoo opstillet foran Brundlund Slot.

Marinehjemmeværnets Tamburkorps yderst til venstre, og Eksercitskommando

Rosenborg forrest med fanen.
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