
 

Hjemmeværnets mission og vision 
 
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og  
fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser 
samfundets behov under alle forhold. 
 
Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, der deltager i  
forsvaret og beskyttelse af Danmark. 
 
Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede  
beredskab. 
 
Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til  
at træde frem motiveres. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Yderligere information: 
Kompagnichef Bo Hegner 
Mail: bo.hegner@lokodan.dk 

Musikkorps København 
Fabriksparken 26 
2600 Glostrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har brug for dig i Musikkorps København 
 Er du rutineret på dit instrument og god til at læse noder? 
 Vil du yde en frivillig indsats samtidig med, at du dygtiggør dig musikalsk? 
 Vil du være en del af et fællesskab og dele en masse gode oplevelser med 

orkestret? 

Så er det dig, vi har brug for i Musikkorps København! 

 



 

 
 
 

Om Københavns Musikkorps 
Musikkorpset er et fuldt harmoniorkester på 
45 musikere. Medlemmerne er en blandet 
skare af folk med vidt forskellige baggrunde. 
Fælles for os alle er, at vores hjerter banker 
for musikken og at vi gerne vil støtte 
hjemmeværnet, med lige netop vores 
talenter. Vi øver hver tirsdag kl. 19 - 21.30  
i Fabriksparken i Glostrup og spiller cirka 15 
koncerter årligt. 
 
Mulighederne for dig  
Du får mulighed for at yde en frivillig  
indsats for samfundet og deltage i koncerter 
rundt om i hele landet. Du kan styrke dine 
talenter på dit instrument i samspil med et 
orkester hvor vi bevæger os inden for et 
bredt program fra Mozart til musical på et 
højt musikalsk niveau.  

 
 
Du får også mulighed for efteruddannelse når Hjemmeværnet afholder 
sommerkursus 1 uge årligt på hjemmeværnsskolen i Nymindegab med instruktører 
for de enkelte instrumentgrupper. Derudover holder vi spilleweekender for 
musikkorpset, hvor vi fordyber os i nodematerialet til sæsonens koncerter under 
instruktion af professionelle musikere. 
 
 
Krav til dig 
Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder, og derefter kan du søge om optagelse i  
Hjemmeværnet - dog kun med pligtig tjeneste i musikkorpset. Du skal ikke kunne 
marchere for at blive medlem - det kan vi lære dig. 
 
Det koster ikke noget at være med i musikkorpset, men vi forventer, at du møder op 
til prøver og koncerter. I langt de fleste tilfælde, stiller vi instrument til rådighed. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Korpset kan føre sine aner tilbage til den 15. april 1801, da Kong Christian VII 
godkendte oprettelsen af ”Kongens Livjæger Korps” som en frivillig forsvars-
organisation. I dag er musikkorpset organiseret som et selvstændigt kompagni. 
 
Musikken 
Som militærorkester ligger marchmusik naturligvis lige til højrebenet for 
musikkorpset, men repertoiret er alsidigt og afhænger af den enkelte koncert.  
Derfor spiller vi også mere klassiske numre samt film- og populærmusik.  
Indimellem har vi professionelle sangsolister med. 
 
Koncerterne 
Orkestret spiller fast sæsonbetonede koncerter: Nytårskoncerter, forårskoncerter, 
julekoncerter etc. Derudover spiller vi koncerter på Kastellet samt til parader og 
tegns-overrækkelser mv. 
 
Kontakt os 
Musikkorpset henvender sig til alle som kan spille på et instrument, uanset militær 
baggrund, køn eller etnisk baggrund – dog skal du være fyldt 18 år.  
 
Lyder det som noget for dig, så tøv ikke med at kontakte os. Sammen finder vi ud af, 
om det er noget for dig at være med i orkestret. 
 
Venlig Hilsen 
Kompagnichef Bo Allan Hegner 
 
 

 

Vær med i Musikkorps København! 
- en del af Hjemmeværnet 
 

Mere om Musikkorps København! 
- en del af Hjemmeværnet 
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