












Prinsens Musikkorps skyder sensommeren i gang 

med en underholdende musical-koncert med glitter 

og fest.

Musikkorpset er i forrygende selskab med musi-

cal-sangerne Katrine Nørgaard, Hans Dueholm og 

Kim Jepsen, og der er lagt op til en koncert fyldt med 

velkendte numre fra de store musical-scener.

Katrine Nørgaard og Hans Dueholm er i efteråret ak-

tuelle i opsætningen af My Fair Lady på Jysk Musikte-

ater, ligesom alle tre solister har spillet bærende roller 

i flere andre musicals gennem årene.

Glæd dig derfor både til sange fra My Fair Lady og 

flere andre kendte musicals, når de tre solister bliver 
akkompagneret af Prinsens Musikkorps og Jysk Mu-

sikteaters koncertkor.

Solister: Katrine Nørgaard, Hans Dueholm 

og Kim Jepsen

Dirigent: Henrik Svenning



Traditionen tro skyder Prinsens Musikkorps Herning 

Operafestival i gang med et brag af en åbningskon-

cert – denne gang i de fantastiske og charmerende 

omgivelser på Herningsholm Herregård.

 

Foran orkestret står solisterne Ingeborg Børch, Jens 

Søndergaard og Morten Frank Larsen klar til at levere 

en både medrivende og underholdende koncert – i år 

også sammen med MidtVest Junior og Operaen i Mid-

tens Romeo- og Julie-kor. 

Der er garanti for stemningsfuld musik, og koncerten 

er fyldt med de bedste operaklassikere. 

Der bliver noget for enhver smag – uanset om man er 

opera-kender eller helt ny i genren.

Solister: Ingeborg Børch, Jens Søndergaard og 

Morten Frank Larsen

Dirigent: Peter Ettrup Larsen



Den traditionsrige koncert med musikkorpset på Ka-

stellet får i år et særligt pift. 

Koncerten markerer nemlig udgivelsen af Prinsens 

Musikkorps’ seneste album.

Ved koncerten præsenterer orkestret musikken fra al-

bummet sammen med de gode historier, der knytter 

sig til hvert enkelt nummer.

Der er garanti for en festlig og varieret koncert med 

masser musikalske lækkerier. Glæd dig til at høre 

både polkaer og galopper af H.C. Lumbye, balletmusik 

fra Det Kongelige Teater - og også både højskolesan-

ge og jazzede numre.

Ved koncerten vil en lang række af orkestrets egne 

musikere være solister. Koncerten dirigeres af musik-

korpsets 1. gæstedirigent, Peter Ettrup Larsen.

Dirigent: Peter Ettrup Larsen





Vær med til at fejre en ganske særlig begivenhed, når 

Prinsens Musikkorps udgiver det nye, selvbetitlede al-

bum; ‘The Prince of Denmark Air Force Band’.

Albummet er indspillet i efteråret 2021 og er nu på 

gaden. Det fejres med to release-koncerter, hvor pub-

likum kan opleve musikken fra cd’en – live på scenen.

En lang række af orkestrets egne musikere er solister 

ved koncerten, som ligesom albummet byder på et 

meget alsidigt program med alt fra polkaer og galop-

per af H.C. Lumbye, balletmusik fra Det Kongelige Te-

ater – og også både højskolesange og jazzede numre.

Dirigent: Peter Ettrup Larsen



Kom med på en musikalsk rejse gennem danmarks-

historien, når Prinsens Musikkorps hylder de danske 

soldater, som gennem tiden har kæmpet for Danmark.

Siden Danmark fik Grundloven i 1849 har danske sol-
dater hver eneste dag været et værn mod de danske 

værdier. Gennem deres hårde arbejde har musikken 

været en tro følgesvend, og der knytter sig også musik 

til de mange historiske begivenheder, som Danmark 

har været igennem siden da.

Ved koncerten hylder musikkorpset de danske solda-

ter – og fortæller samtidig historien om vores land og 

de mange begivenheder, der har formet os som nation.

Dirigent: Peter Ettrup Larsen





Det er efterhånden en tradition, at Prinsens Musik-

korps lægger vejen forbi flere steder i landet for at spil-
le høstkoncerter i det tidlige efterår.

I år medbringer orkestret sangsolist Sandra Elsfort, 

som har medvirket i en lang række musicals og un-

derholdningskoncerter. Tidligere har Sandra haft roller 

i musicals som Atlantis og The Prince of Egypt, lige-

som hun gennem årene også har været solist ved flere 
koncerter rundt om i landet.

Høstkoncerterne byder på et afvekslende program 

med operettemusik, musik af Kai Normann Andersen 

og andre evergreens. 

Den altid veloplagte Nikolai Bøgelund er dirigent ved 

koncerten. Bøgelund har gennem årene haft et tæt 

samarbejde med Prinsens Musikkorps og har stået 

foran orkestret ved et hav af koncerter.

Solist: Sandra Elsfort

Dirigent: Nikolai Bøgelund
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Sæt dig til rette i det store, flotte kirkerum, og nyd en 
fabelagtig koncert med trompetist Matthias Höfs og 

Prinsens Musikkorps.

Som seksårig erklærede Matthias Höfs sin kærlighed 

til trompeten, “fordi den skinnede så flot.” I dag er han 
en af verdens førende trompetister. Han har været le-

der af German Brass, som er et af verdens mest aner-

kendte brass-ensembler, ligesom han har været solist 

med et utal af orkestre.

Nu står han foran Prinsens Musikkorps, hvor han til 

koncerten ikke kun vil være solist, men også dirigent 

og arrangør af adskillige af musikstykkerne, som kan 

høres ved koncerten.

Koncerterne foregår i flere af landets domkirker, hvor 
akustikken er unik, og hvor publikum kan se frem til at 

høre messingklangene udfolde sig i både storslåede 

værker og numre med plads til eftertænksomhed.

I Viborg Domkirke markerer koncerten samtidig Flyve-

våbnets 72 års fødselsdag.

Solist og dirigent: Matthias Höfs, trompet



Oplev den hollandske komponist og dirigent Johan 

de Meij helt tæt på, når Prinsens Musikkorps spiller to 

koncerter i samarbejde med ham i efteråret.

Johan de Meij har ud over at dirigere mange store or-

kestre også en glorværdig solistkarriere bag sig, hvor 

han har optrådt med de største hollandske orkestre 

på trombone og euphonium.

Til oktober står han over for musikkorpset ved en kon-

cert, hvor de Meij vil udfolde sig som dirigent i fælles-

skab med Prinsens Musikkorps.

Dirigent: Johan de Meij



Prinsens Musikkorps åbner igen i år dørene for diri-

gentstuderende på Det Kgl. Danske Musikkonserva-

torium og deres lærer, dirigent Giordano Bellincampi.

Bellincampi har arbejdet sammen med Prinsens Mu-

sikkorps ad flere omgange, men denne gang kommer 
han ikke alene – han har nemlig følgeskab af nogle af 

landets spirende dirigentstuderende.

Når man studerer direktion, har man ikke et orkester 

at øve på til daglig – selvom orkestret i og for sig er 

ens instrument. Derfor er det utroligt afgørende for 

landets kommende dirigenter, at de får erfaring med 

at dirigere orkestre. Det er derfor vigtigt for Prinsens 

Musikkorps at stille sig til rådighed og derigennem 

være med til at udvikle de unge.

I løbet af ugen har musikkorpset prøver sammen med 

de dirigentstuderende, hvor Giordano Bellincampi 

hjælper de studerende på vej. Det er nemlig også ofte 

noget ganske andet at stå foran et militærorkester, 

end at stå foran et symfoniorkester, som de studeren-

de oftest stifter bekendtskab med. Blandt andet skal 

de mestre et mere alsidigt og varieret repertoire til 

koncerten med Prinsens Musikkorps.

Publikum kan derfor se frem til et varieret program 

med både højskolesange, balletmusik samt et helt nyt 

arrangement af danske Sebastians mange, folkekære 

sange.

Til koncerten kan publikum også høre Giordano Bel-

lincampi fortælle om sit arbejde med landets spirende 

dirigenttalenter, og hvad der er afgørende for en diri-

gent, når man skal skabe musik med et orkester. Det 

bliver et interessant kig i dirigenternes værktøjskasse.

Dirigent: Dirigentstuderende fra Det Kgl. Danske Mu-

sikkonservatorium i samarbejde med 

Giordano Bellincampi





Hvis du vil høre Prinsens Musikkorps hjemme i din 

stue, så har du chancen nu. Musikkorpset har nemlig 

netop indspillet en spritny cd fyldt med nogle af orke-

stres favoritnumre.

På cd’en kan du høre en lang række af orkestrets 

egne musikere som solister, og der er musik for enhver 

smag. Hør for eksempel en jazzet version af ‘I skovens 

dybe stille ro’ – eller den velkendte ‘Czardas’ i en ganske 

særlig version, hvor tubaen er solist.

Der er også både højskolesange og festlige galopper af 

H.C. Lumbye at finde på albummet, som er optaget af 
Prinsens Musikkorps i efteråret 2021.

Albummet kan købes via Prinsens Musikkorps’ venne-

forening samt på www.prinsensmusikkorps.dk.

Du kan også opleve musikken fra albummet live, når 

orkestret spiller koncerter på Kastellet, Skt. Michaelis 

Kirke i Fredericia og på Viborg Bibliotek i sensommeren.





Vær med til at skyde gang i en ny tradition, når Fly-

vevåbnet inviterer til julekoncert med Prinsens Musik-

korps.

Koncerterne er en julegave fra Flyvevåbnet til den dan-

ske befolkning – og byder i år på en stemningsfyldt 

koncert med sangsolisterne Karmen Rõivassepp og 

Bobo Moreno.

Begge sangere har til koncerten udvalgt deres egne 

personlige julefavoritter, som både vil byde på vel-

kendte toner, men også byde på nye melodier. Hvem 

ved – måske du går fra koncerten med en ny yndlings-

julesang?

Du kan også glæde dig til julenumre fra musikkorp-

set, som gennem hele koncerten vil svøbe dig i lækre 

juletoner.

I spidsen for koncerten står den norske dirigent Reid 

Gilje. Han er leder af det berømte Eikanger-Bjørksvik 

Musikklag, og han bliver ofte brugt af de norske mili-

tærorkestre som både dirigent og arrangør.

Solister: Karmen Rõivassepp og Bobo Moreno

Dirigent: Reid Gilje





Det kan ikke rigtigt blive jul, før Den Jyske Opera og 

Prinsens Musikkorps har budt publikum indenfor til 

deres traditionsrige julekoncerter.

Der er garanti for julestemning, når operakoret og 

musikkorpset sammen lader de smukke juleklassi-

kere klinge. Du kan glæde dig til at høre velkendte 

og populære julesange, ligesom der som altid også 

er mulighed for at synge med på nogle af de bedste 

julesalmer.

Koncerterne dirigeres af Christopher Lichtenstein, 

der er musikchef for Den Jyske Opera.

Dirigent: Christopher Lichtenstein



Anne Mette Hansen 

Flügelhorn

Barbara Vestfalen Laursen

Euphonium

Torben Johannsen

Tuba

Stig Ellebæk Acker

Slagtøj

Bo Fuglsang

Trompet/Cornet

Rasmus Clemens

Slagtøj

Gert Skovlod Hattesen

Trompet/Cornet



Arne Jespersen

Trompet/Cornet

Janus Mogensen

Tuba

Andreas Clemmensen

Basun

Mathias Jensen

Horn

Tage Duus Højsgaard

Trompet/Cornet

Ebbe Ringblom

Basun

Anders Farstad 

Trompet/Cornet

Mikael Karlsson

Basbasun

Charlotte Højlund Simonsen

Horn
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