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Årsprøve og en march til
distriktschefen 
Af Ninna Falck , 28 MAR 14

Marinehjemmeværnets Musikkorps i Randers var
tirsdag til årsprøve. Tamburkorps og brassband gav
hver for sig nogle flotte og underholdende
koncerter, og så havde musikerne som en stor
overraskelse fået komponeret en march til
distriktschefen.

Brassbandet havde fået syv nye medlemmer siden sidste år. 

Chef for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, kommandørkaptajn Arne Petersen, fik sig
noget af en overraskelse, da han midt i sit musikkorps årsprøve fik dedikeret en helt
ny march, som en kærlig hilsen fra orkestret ved deres sidste årsprøve med ham. 

Det var derfor en meget glad og rørt distriktschef, der efter koncerterne sagde tak til
musikerne, og i øvrigt glædede sig over, hvor godt de spiller.

Tamburkorps og brassband viste deres bredde
Og der blev spillet godt. Dagens program startede med en udendørs koncert og
march med Tamburkorpset på gårdspladsen ved Randers Kaserne, hvor
musikkorpset har deres lokaler. Det var godt nok mørkt, men Tamburerne kunne
deres numre udenad, og tamburmajor, Pia Pedersen, havde lys i tamburstaven.

CH MHDV, KK Arne Petersen var glad og rørt over at få en March. 

Bagefter var det brassbandets tur. De spillede fire meget forskellige stykker der
spændte fra ’Københavnermarch’ af Axel Frederiksen til ’Leningrad’ af Billy Joel. 
Der var mange nye ansigter i brassbandet, da hele 7 nye musikere har meldt sig til
orkestret siden sidste årsprøve.

Til sidst rundede tamburkorpset af med fire numre, hvor fløjter, trommer, klokkespil –
og en enkelt trompet på smukkeste vis demonstrerede et tamburkorps spændvidde.

’Flotillemarchen’ til distriktschefen
Så kom det femte nummer, som var overraskelsen. Delingsfører for
tamburkorpset, Henriette Elkjær, indledte med at fortælle, at de i orkestret havde
slået sig sammen for at få komponeret en march til ære for Arne Petersen. Den har
fået navnet ’Flotillemarchen’ og er komponeret, så den skulle indeholde både høj sø,
havblik og havgus. Henriette forklarede, at Flotillemarchen skulle have præmiere til
årsprøven, fordi det var den sidste med distriktschefen, der stopper efter
sommerferien for at gå på pension.
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Tamburkorpsets stærke trommegruppe. 

Og der var bestemt mange stemninger i det nye stykke af dirigent Matthew
Frandsen. Trommehvirvler, solo-klokkespil, maritime fløjter og høj sø, hvor man
næsten også kunne høre kanonerne runge. Ikke en kedelig oplevelse.

Roser fra den musiksagkyndige
Til sidst kom man frem til tilbagemeldingen fra Hjemmeværnets Musiksagkyndige,
Arne Christensen, og han var meget positivt overrasket. Tamburkorpset blev
betegnet som ’i særklasse’, og brassbandet var et helt nyt orkester, som ifølge den
musiksagkyndige havde rykket flere grader opad siden sidste år.

”I klinger virkeligt godt sammen”, understregede han. Passager og stykker blev
fremholdt, og der blev peget på områder, man kunne arbejde med, som altid når der
er årsprøve, men det samlede indtryk var meget positivt. ”Det var en dejlig
oplevelse, og tusind tak for det”, afsluttede Arne Christensen.

To billeder herunder:
Første billede: Tamburkorpset med dirigent og komponist Matthew Frandsen.

Andet billede: Brassbandet med dirigent Torben Johannesen.
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