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Kära publik!
Jag vill hälsa er varmt välkomna till denna vårsäsong hos oss i Marinens Musikkår.
Hösten har varit väldigt innehållsrik med många höjdpunkter och Marinens Musikkår har på
alla sätt, både konstnärligt och administrativt, imponerat på mig.
Nu har vi en fantastiskt fin vår att se fram emot, med rik variation i programsättning. Allt för
att tillgodose de behov som ni, vår viktiga publik, har.
Vi kommer som alltid enträget fortsätta ta vara på vårt rika kulturarv. Det vi i allmänhet kallar
blåsmusik och i synnerhet militärmusik.
Foton: Göran Olsson

Innehåll

Vår nyfikenhet kommer dock inspirera oss till att även hitta nya musikaliska stigar att vandra
på. Det hoppas jag att ni känner då ni läser generalprogrammet för denna vår.
För att förvalta och även utveckla blåsmusiken i den riktning vi vill behövs alla de olika
delarna av Marinens Musikkårs magnifika klangkropp - träblåsarna, mässingsblåsarna,
slagverkarna & inte minst kontrabasen som betyder så mycket för vårt gemensamma uttryck.

Musikdirektören har ordet......................................................................3
Kalendarium .........................................................................................4-5

Att framföra marscher, originalverk, transkriptioner, underhållningsmusik med mera ligger
i blåsorkesterns natur sedan lång tid tillbaka, och vi i Marinens Musikkår sätter en ära i att
göra det på absolut högsta konstnärliga nivå.

Konsertpresentationer ..................................................................... 6-16
Info om Musikkåren, Försvarsmusiken och Vänföreningen ...17-19
Marinen i Sverige ........................................................................... 20-23

Omslagsfoto: Göran Olsson
Grafisk design: Joakim Berg

Så, när ni bläddrar igenom detta generalprogram, hoppas jag ni tar tillfället i akt att höra
all den musik vi och alla våra fina gäster väljer att framföra denna vår, år 2020.
Alexander Hanson
Musikdirektör, Marinens Musikkår

Foto: Jörgen Rag
nar

sson
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Kalendarium Våren 2020
JANUARI

FEBRUARI

Trettonhelgskonsert
Söndag 5 januari 16.00
Ystads teater

Ceremoni P18
Onsdag 5 februari
Gotland

Trettonhelgskonsert
Måndag 6 januari 16.00
Konserthusteatern, Karlskrona

Söndagskul med Nötknäpparen
Söndag 9 februari kl 11.00 & 13.00
Marinmuseum

La musique Française
Torsdag 16 januari 18.00
Kalmar domkyrka

Hjärta och smärta
Torsdag 13 februari 19.00
Gummifabriken, Värnamo

La musique Française
Fredag 17 januari 12.00
Fredrikskyrkan, Karlskrona

Hjärta och smärta
Fredag 14 februari 12.10
Sparresalen, Karlskrona

Marinstridsdagarna
Tisdag 21 januari
Karlskrona

Blue Hour
Torsdag 27 februari 19.00
Tvings kyrka

Marinstridsdagarna
Fredag 24 januari
Berga, Stockholm

MARS

Semper Fi
Torsdag 30 januari 19.00
Sparresalen, Karlskrona

Blue Hour
Tisdag 3 mars 19.00
Urshults kyrka
Blue Hour
Onsdag 4 mars 19.00
Eslövs kyrka
Blue Hour
Torsdag 5 mars 19.00
Mönsterås kyrka

I Hornblowers kölvatten
Torsdag 12 mars 19.00
Sparresalen, Karlskrona

Vaktparad
Onsdag 15 april
Kungliga slottet, Stockholm

HMK Födelsedag
Torsdag 30 april
Kungliga slottet, Stockholm

Musikmarsch
Fredag 29 maj 12.00
Karlskrona

Marinbasens sommarkorum
Fredag 12 juni
Amiralitetskyrkan, Karlskrona

Musikmarsch
Fredag 3 juli 12.00
Karlskrona

I Hornblowers kölvatten
Lördag 14 mars 17.00
Sjöängen, Askersund

Spel vid vaktavlösning
Torsdag 16 och fredag 17 april
Kungliga slottet, Stockholm

MAJ

JUNI

Ceremoni FMTS
Fredag 12 juni
Halmstad

Vaktparad
Måndag 6 - torsdag 9 juli
Kungliga slottet, Stockholm

I Hornblowers kölvatten Marinchefens konsert
Söndag 15 mars 15.00
Berwaldhallen, Stockholm

Vaktparad
Lördag 18 april
Kungliga slottet, Stockholm

Grevagårdskonsert
Onsdag 17 juni 19.00
Grevagården, Karlskrona

Stortorgskonsert
Onsdag 8 juli 18.00
Stortorget, Stockholm

Vaktparad
Fredag 19 - fredag 26 juni
Kungliga slottet, Stockholm

Vaktparad
Måndag 13 juli - fredag 17 juli
Kungliga slottet, Stockholm

Spel vid vaktavlösning
Onsdag 18 - söndag 22 mars
Kungliga slottet, Stockholm
Marinens Musikkår möter Frida Öhrn
Onsdag 25 mars 19.00
Sparresalen, Karlskrona
Marinens Musikkår möter Frida Öhrn
Torsdag 26 mars 19.00
Palladium, Malmö

APRIL
Marinbasens vårgenomgång
Fredag 3 april
Karlskrona
Vaktparad
Lördag 4 och söndag 5 april
Kungliga slottet, Stockholm

Arméchefens mottagning
Tisdag 21 april
Karlbergs slott
Vaktparad
Onsdag 22 april
Kungliga slottet, Stockholm
Högtidliga Audienser
Torsdag 23 april
Kungliga slottet, Stockholm
Spel vid vaktavlösning
Fredag 24 april
Kungliga slottet, Stockholm
Kadettbal
Lördag 25 april
Marinmuseum, Karlskrona
Vaktparad
Söndag 26 april
Kungliga slottet, Stockholm

Första Maj-reveljen
Fredag 1 maj 07.00
Karlskrona
Eksjö garnisons vårkonsert
Tisdag 5 maj 19.00
Eksjö kyrka
Marinbasens vårkonsert
Onsdag 6 maj 19.00
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
HSOU Examen MHSH
Fredag 8 maj
Halmstad
Blåsmusikens dag
Lördag 9 maj
Karlskrona
ISA - International Submariners
Association 2020
Tisdag 12 - torsdag 14 maj
Karlskrona
Rum-festival
Lördag 16 maj
Västerås

Vaktparad
Torsdag 4 och fredag 5 juni
Kungliga slottet, Stockholm
Ensemble, Swedint
Torsdag 4 juni
Kungsängen
Nationaldagen
Lördag 6 juni
Stockholm
Vaktparad
Söndag 7 juni
Kungliga slottet, Stockholm
Sjörövarkonsert
Tisdag 9 juni 10.00
Hoglands park till Brinova arena
Soldaterinran SSS
Torsdag 11 juni
Amiralitetskyrkan, Karlskrona
Musikmarsch
Torsdag 11 juni 12.00
Karlskrona

Stortorgskonsert
Tisdag 23 juni 18.00
Stortorget, Stockholm
Officersexamen Karlberg
Fredag 26 juni
Karlbergs slott, Stockholm
Vaktparad
Tisdag 30 juni
Kungliga slottet, Stockholm

JULI
Vaktparad
Onsdag 1 - torsdag 2 juli
Kungliga slottet, Stockholm
Foto: Göran Olsson
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Biljettinformation

Se lokal annonsering i dagspressen
samt www.marinensmusikkar.se
för information om biljetter till
respektive arrangemang.
Fler framträdanden tillkommer löpande.
Spelningar inom ramen för den statsoch förbandsceremoniella uppgiften
inkommer med kort varsel.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Se alltid www.marinensmusikkar.se
för dagsaktuella uppgifter.
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Trettonhelgskonsert

La musique Française

Söndag 5 januari 16.00 – Ystads teater
Måndag 6 januari 16.00 – Konserthusteatern, Karlskrona

Torsdag 16 januari 18.00 – Kalmar domkyrka
Fredag 17 januari 12.00 – Fredrikskyrkan, Karlskrona

Christoffer Nobin dirigent
Teresia Bokor sopran

Alexander Hanson dirigent
Vi utforskar Frankrike och fransk musik genom kompositioner från några av de stora franska
kompositörerna genom tiderna. Darius Milhauds verk “Suite Française” är en svit i fem delar,
där satserna är uppkallade efter de provinser där de allierade stred tillsammans för befrielsen
under andra världskriget. Maurice Ravel möter vi i “Pavane för en död prinsessa”. Ett ungdoms
verk där han tar sig an pavanen, en dans med sitt ursprung i Italien som blev mycket populär vid
det spanska hovet under 1500-talet.

Som traditionen bjuder inleder vi året med trettonhelgskonserter. I
år firar vi dessutom 25 års-jubileum för konserter på trettonhelgen.
Musikkåren leds av Christoffer Nobin, en av de mest efterfrågade
svenska dirigenterna i sin generation och till vardags chefsdirigent
och konstnärlig ledare för våra kollegor i Östgöta Blåsarsymfoniker.

Konsertens huvudnummer blir Claude Debussys “La Mer” (Havet) från 1903-05 som är ett portalverk
för den musikaliska impressionismen. Detta Debussys definitiva brott med romantiken bemöttes
skeptiskt vid uruppförandet. I ett brev till kollegan André Messager beskrev Debussy fascinationen för
havet och sin längtan till sjöss. Men samtida kritiker hade svårt att uppleva något hav i de tre symfoniska
skisserna “Mellan gryning och middag på havet”, “Vågornas lek” och “Dialog mellan vinden och havet”. Idag
uppfattar vi det egendomligt - sluter man ögonen kan man väl visst frammana bilden av havet i ensamt majestät,
utan fartyg eller sjöfarare?

Som solist ser och hör vi sopranen Teresia Bokor som beskrivits i
tidningen “The Guardian” på följande vis ”one helium-high coloratura
with muscle as well as beauty”. Följ med på en färd med allt från
opera, operett och musikal till danser, galopper och marscher.
Ur programmet:
Giuseppe Verdi		
Igor Stravinskij		
Zoltan Kodaly		
R. Rodgers / O. Hammerstein

La forza del destino, Ouvertyr
Ur The Rakes Progress, ”No word from Tom”
Danser från Galánta
Ur Sound of Music
F

ot
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Ur programmet:
Darius Milhaud		
Maurice Ravel 		
Claude Debussy 		
rin

Bjö

rse

Suite Française Op. 248
Pavane för en död prinsessa
La mer		

rud
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Semper Fi

Söndagskul med Nötknäpparen

Torsdag 30 januari 19.00 – Sparresalen, Karlskrona

Söndag 9 februari kl 11.00 och 13.00 – Marinmuseum

Michelle Rakers dirigent

Olle Steimer programvärd
Slagverkstrio ur Marinens Musikkår

USA:s marinkårs motto är Semper Fi (Semper Fidelis). Det är en
latinsk fras och betyder ”alltid trofast” eller ”alltid lojal”. En som under
en längre tid levt efter detta motto är kvällens dirigent, Michelle
Rakers. Ms. Rakers var under åren 2004-2018, som första kvinna i
historien, Senior Assistant Director för ”The President´s Own” United
States Marine Band och Marine Chamber Orchestra. I den rollen ledde
hon bandet och orkestern i otaliga högprofilerade framträdanden i
Vita huset, Washington D.C., och runt om i hela USA.

Tjajkovskijs musik till baletten Nötknäpparen förknippar de flesta med
julen men som alla vet varar julen ända fram till påska och därför är
det helt okej att göra en repris i februari.
Det är julafton hemma hos familjen Stahlbaum. Barnen Clara och Fritz
är spända inför julklappsutdelningen. Clara får en nötknäppare i form
av en stilig träsoldat och Fritz får ett träsvärd. Senare på kvällen när
alla har lagt sig smyger Clara ner igen för att hämta sin julklapp. Hon
somnar under granen med Nötknäpparen i famnen och drömmer…

Michelle tar denna afton med både orkester och publik till sitt hemland
USA när vi ägnar oss helt åt amerikansk musik. Musik av John Philip
Sousa och Leonard Bernstein till modernare tongångar av John
Mackey och John Williams framförs denna afton. Semper Fi!
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Ur programmet:
John Philip Sousa		
John Mackey		
Leonard Bernstein		
John Williams		

Välkomna till en musikalisk sagostund med Nötknäpparen berättad av
vår programvärd Olle Steimer helt och hållet på hans eget sätt.

Semper Fidelis
Sheltering Sky
Three Dance Episodes ur On The Town
Flight to Neverland ur Hook

o
Fot
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Hjärta och smärta

Blue Hour

Torsdag 13 februari 19.00 – Gummifabriken, Värnamo
Fredag 14 februari 12.10 – Sparresalen, Karlskrona

Torsdag 27 februari 19.00 – Tvings kyrka
Tisdag 3 mars 19.00 – Urshults kyrka
Onsdag 4 mars 19.00 – Eslövs kyrka
Torsdag 5 mars 19.00 – Mönsterås kyrka

Alexander Hanson dirigent
Många operor börjar med kärlek och slutar i död. Ytterligheter som
dessa gör att man ur varje opera kan hitta musik av olika karaktär.
Vackra arior som visar kärleken mellan två personer till dystrare
tongångar som symboliserar död och sorg. Det går därför alldeles
utmärkt att välja ut musik ur olika operor för att skapa ett varierat
konsertprogram.
Bland annat bjuder vi på Puccinis ”Madame Butterfly - Fantasia”.
Detta arrangemang för blåsare som skrevs samtida med Puccini har
vi hittat i ett italienskt bibliotek och låtit anpassa till vår besättning.
Vi får också höra ouvertyren till ”Mästersångarna i Nürnberg” och det
vackra intermezzot ur ”Cavalleria Rusticana”. Bered er på musik med
Hjärta och Smärta.
Ur programmet:
Ruggiero Leoncavallo
Pietro Mascagni		
Richard Wagner		
Giacomo Puccini		
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Prolog till Pagliacci
Intermezzo ur Cavalleria Rusticana
Ouvertyr till Mästersångarna i Nürnberg
Madama Butterfly - Fantasia

Staffan Larson dirigent
Den blå timmen är en poetiskt beskrivning av stämningen under skymningstimmen - mellan solnedgång och innan fullständigt mörker slår in. Det är
en tid på dagen känd för sina romantiska och andliga associationer. Detta
magiska ögonblick har inspirerat konstnärer att fånga dess anmärkningsvärda väsen.
En marin anekdot är att uttrycket “Blue Hour” användes också till sjöss och
avsåg då den period vid gryning och skymning då det var lite för ljust för att
se andra fartygs lanternor men samtidigt lite för mörkt för att se deras skrov.
Fyra kvällar, under ”Blue Hour”, framträder musikkåren i lika många kyrkor runt
om i södra Sverige. Man gör det med Staffan Larson som dirigent och i ett
program där musikkåren spelar musik från olika tidsepoker och klangvärldar.
Ur programmet:
Georg Philipp Telemann
Michael Praetorius		
John Mackey		
Modest Musorgskij		

Svit i D-dur
Det är en ros utsprungen
Hymn to a Blue Hour
Kröningsscen ur Boris Godunov
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I Hornblowers kölvatten

Marinens Musikkår möter Frida Öhrn

Torsdag 12 mars 19.00 – Sparresalen, Karlskrona
Lördag 14 mars 17.00 – Sjöängen, Askersund
Marinchefens konsert – Söndag 15 mars 15.00 –
Berwaldhallen, Stockholm

Onsdag 25 mars 19.00 – Sparresalen, Karlskrona
Torsdag 26 mars 19.00 – Palladium, Malmö
Jonas Nydesjö dirigent
Frida Öhrn sång

Alexander Hanson dirigent
Hannah Holgersson sopran
Lars Hjertner konferencier (ej 14/3)
Horatio Hornblower är en fiktiv figur som är huvudperson och hjälte i en
boksvit av författaren C.S. Forester och utspelar sig under Napoleonkrigen.
Böckerna beskriver hur sjömannen Hornblower successivt stiger i graderna
från kadett till amiral. Hans karaktär är typisk för segelfartygstidens traditio
nella naval fiction. Man kan se många likheter mellan Hornblower och de
riktiga sjöofficerarna från den tiden; särskilt lik är han Lord Thomas Cochrane
och Lord Horatio Nelson.
Under vår konsert kommer vi se skådespelaren Lars Hjertner ikläda sig rollen
som Horatio Hornblower. Han kommer tillsammans med sopranen Hannah
Holgersson och Marinens Musikkår ta er med i Hornblowers kölvatten.

Fridas starka och karaktäristiska röst är svår att värja sig från och den strålar
alltid igenom vare sig det är i den amerikanska myllan eller i nyskapande
ljudlandskap. Tillsammans med Marinens Musikkår och
dirigent/arrangör/kompositör Jonas Nydesjö möts man i
allt från visa, pop och jazz till egenskriven musik av både
Frida och Jonas.

Ur programmet:
Emmanuel Chabrier		
Gioacchino Rossini		
Klaus Badelt / Hans Zimmer
Peter Graham		

Ur programmet:
Eric Whitacre		
Jonas Nydesjö		
Frida Öhrn		
Erik Althoff		

España - Rapsodi för orkester
Una voce poco fa ur Barberaren i Sevilla
Pirates of the Caribbean
Harrisons Dream
Foto: Emmy Jonsson
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Marinens Musikkår gästas av sångerskan och låtskrivaren Frida Öhrn som
under sina 20 år i musikbranschen rört sig i flera olika musikaliska världar. Hon
slog igenom 2007 med världshiten “Release me” tillsammans med sitt band
“Oh Laura”. Därefter har vi bland annat sett och hört henne med sin explosiva
countrytrio “Cookies n Beans”, tolka Per Lagerkvists dikter tillsammans med
Bo Sundström, sjunga jazz och kuplett med legender som Arne Domnerus, i
melodifestivalen och nu senast i hennes soloprojekt Öhrn.

Equus
Spöken
We are one
Release me
Foto: Per Kristiansen
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Vårkonsert

Sjörövarkonsert

Eksjö garnisons vårkonsert
Tisdag 5 maj 19.00 – Eksjö kyrka

Tisdag 9 juni 10.00 – Parad från Hoglands park
till Brinova arena, Karlskrona
(Konserten börjar ca. 10.20)

Marinbasens vårkonsert
Onsdag 6 maj 19.00 – Amiralitetskyrkan, Karlskrona
Alexander Hanson dirigent
Det finns flera tecken på att våren är ankommande. Ett är de vackra
rosa blommande körsbärsträden. Att uppleva ett körsbärsträd som
går i blom är en upplevelse som man sent glömmer. Det är verkligen
magiskt att stå under de blomstrande grenarna och blicka upp mot
trädkronorna och himlen.
Ett annat lika säkert vårtecken är Marinens Musikkårs vårkonserter
vid garnisonerna i Karlskrona och Eksjö. Årets konserter leds av
musikdirektör Alexander Hanson. Vi får lyssna till allt ifrån Hilding
Rosenbergs danssvit ur “Orfeus i sta´n” till ett uruppförande av vår
egen orkesterbibliotekarie Fredrik Gustafsson.
Ur programmet:
Hilding Rosenberg		
Fredrik Gustafsson		
Erland von Koch		
Hugo Alfén		

David Lundblad dirigent
Östersjöhallen som under lång tid var bas för Marinens Piratorkester
och Karlskronas småpirater revs för något år sedan och piraternas
mötesplats försvann. Man tvingades byta bas till Grevagården där
man sjöng, spelade och letade skatter under bar himmel. Nu har en
ny stor mörkfärgad arena rests och ryktet har nått piraterna att en
stor skatt finns gömd innanför väggarna. Detta måste undersökas.
Kom, träffa, lyssna, sjung och hjälp Marinens Piratorkester att leta
sjörövarskatter i Brinova arena den 10 juni.

Danssvit ur Orfeus i sta´n
Nytt verk (Uruppförande)
En sommarlåt
Elegi ur Gustaf II Adolf-svit, Op. 49
Foto: Göran Olsson
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Grevagårdskonsert

Stortorgskonsert

Onsdag 17 juni 19.00 – Grevagården, Karlskrona

Tisdag 23 juni 18.00 – Stortorget, Stockholm
Onsdag 8 juli 18.00 – Stortorget, Stockholm

Alexander Hanson dirigent
Wachtmeisterska palatset, i dagligt tal Grevagården, uppfördes åren
1703-1705. Byggherre var amiralgeneral Hans Wachtmeister, stadens
egentliga grundare. Som arkitekt engagerades Rudolf Bientz, byggmästare vid Amiralitetet. I samband med att länsmuseet flyttades
till Grevagården genomfördes 1971-1972 en omfattande renovering,
varvid byggnaden återställdes i så ursprungligt skick som möjligt.
Idag ingår Grevagården i världsarvet örlogsstaden Karlskrona.

Alexander Hanson dirigent (23/6)
Torgny Hanson dirigent (8/7)

Marinens Musikkårs Grevagårdskonserter har sedan 1980-talet varit
ett populärt inslag på Grevagården för Karlskronabor och turister.
2020 är inget undantag.

Högvakten vid Stockholm slott är en viktig del i skyddet av Kungafamiljen
och av den militära beredskapen i Stockholm. Under sommarhalvåret
marscherar eller rider vaktparaden med musikkår genom stadens
gator fram till slottets yttre borggård där vaktavlösningsceremoni
genomförs. Högvaktsavlösningen och vaktparaden är även en av
Stockholms populäraste publikattraktioner. I samband med dessa
vaktparader genomförs vid vissa tillfällen konserter på Stortorget i
Stockholm, en konsertoas mitt i Storstockholm. Under 2020 ger
Marinens Musikkår två konserter på Stortorget.

Vid regn flyttas konserten till Amiralitetskyrkan.

Vid regn ställs tyvärr konserten in.

Marinens Musikkår Personal
Karin Svensson

SAXOFON

EUFONIUM

Sabine Jönsson
Katja Wisén

Bengt Lindegren
Peter Sarrin

Andreas Johansson

OBOE

VALTHORN

Elin Larsen

Jonas Lindström
Emma Widengård
Hans Widerberg

KLARINETT
Elin Fleischer
Nils-Olof Friberg
Linda Johansson (tjl)
Cathrine Kullbrandt
Dan Ohlsson
Rebecca Serrander
Vakant

Erik Strandberg
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FLAGGTRUMSLAGARE

Alexander Hanson

FLÖJT/PICCOLA

FAGOTT/LYRA

Illustration: Elin Östberg

MUSIKDIREKTÖR

Per Fastrup
Peter Meijer
Mattias Sandsjö
Bo Åhgren

TROMBON

CHEF

TUBA

Thomas Engström

Jörgen Ådvall
Vakant

STF. CHEF
Vakant

KONTRABAS
Vakant

TRUMPET/KORNETT

ADMINISTRATION

PRODUCENT
Kenneth Magnusson

SLAGVERK
Mikael Bengtsson
Joakim Berg
Anders Nilsson

ORKESTERBIBLIOTEKARIE
Fredrik Gustafsson

SCENMÄSTARE
Carl-Johan Björkman

Elsa-Marie Fåglefelt (tjl)
Olof Jönsson
Adam Sahlin – Bastrombon

Foto: Göran Olsson
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Marinens Musikkår

Försvarsmusiken

Marinens Musikkårs
Vänner

Marinens Musikkår har anor sedan 1680-talet och har verkat i obruten
linje sedan dess. Musikkåren är i dag en av Försvarsmaktens tre
professionella musikkårer och består av 30 heltidsanställda yrkes
musiker. Musikkåren genomför varje år över 150 framträdanden
genom medverkan vid officiella statsbesök, kungliga audienser,
högvakter, förbandsspelningar, tattooer och konserter.

Militärmusiken spelade en betydande roll i det svenska musiklivet
redan under första halvan av 1800-talet. Musicerandet i föreningar
och brukssamhällen samt inom frikyrkan och skolväsendet växte fram
vid 1800-talets slut. Blåsorkestrar och blåsensembler blev oerhört
populära och teatrar och operahus hämtade blåsare och slagverkare
från militärmusiken.

Marinens Musikkårs Vänner är en stödförening, för Marinens Musikkår,
som startades 1991. Medlemskap innebär bland annat att du:
• Ger ett aktivt stöd till musikkårens fortbestånd och utveckling
• Får medlemstidningen ”Reveljen” två gånger om året
• Får rabatt och möjlighet att köpa biljetter till vissa konserter före
icke medlemmar

Musikkåren har en omfattande konsertverksamhet tillgänglig för
allmänheten där repertoaren spänner brett över olika blåsmusik
genrer och riktar sig till olika målgrupper, allt för att möta ny publik. I
samband med dessa framträdanden verkar musikkåren för marknads
föring och rekrytering åt Försvarsmakten.

Militärmusiken i Sverige är fortfarande vital. Sedan 2010 är Försvarsmusiken organiserad under Livgardet. Försvarsmusikens tre musikkårer:
Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens Musikkår
samt Hemvärnsmusikkårerna utgör resursen.

Bli medlem genom att:
• Sätta in medlemsavgiften för närvarande 100:- på postgirokonto
21738 – 0 (uppge namn, adress och telefonnummer samt e-mailadress)
• skicka ett e-mail till mmv@marinensmusikkar.se
alternativt faxa till 0455-858 36

Marinens Musikkår är en försvarsmaktsresurs, både hemma och
utomlands, och har deltagit vid utlandsmissioner i bland annat
Bosnien, Kosovo och Afghanistan, med såväl ceremonimusik som
musikunderhållning i personalvårdande syfte.

Musikkårerna röner stor uppskattning när de
bidrar till att marknadsföra Sverige, Försvarsmakten och svenskt musikliv.

Läs mer på www.marinensmusikkar.se/mmv

Marinens Musikkår är stationerad i världsarvsstaden Karlskrona.
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Marinen i Sverige
MARINSTABEN. Försvarsgrenschefen tillsammans med marinstaben
leder både produktion och insats med fokus på att utveckla marinens
krigsförband. Marinstaben är sedan januari 2019 baserad på Muskö.
AMFIBIEREGEMENTET, Amf 1. Förbandets kustjägare, amfibiesoldater
och sjömän verkar där vatten möter land. Med olika vapensystem och
snabbgående stridsbåtar och svävare har förbandet en god rörlighet.
TREDJE OCH FJÄRDE SJÖSTRIDSFLOTTILJEN skyddar och kontrollerar
havsområden, sjövägar och sjöfart. Med korvetter, minröjningfartyg,
röjdykarfartyg, stödfartyg och röjdykardivision kan förbanden göra
insatser mot farkoster på ytan, i luften och under vattnet. Minor kan
även röjas i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.

Marinen har ständig koll på sjöläget
Dygnet runt Året om
SJÖSTRIDSSKOLAN, SSS, ansvarar för all marin utbildning av sjömän
och soldater, officerare och specialistofficerare. Skolan ansvarar även
för studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt
taktik- och teknikutveckling inom sjöstridsområdet. SSS bistår också
FMV (Försvarets materielverk) med test och verifiering av materiel till
marinen. Till SSS hör också Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska
centrum, FM DNC, som hanterar all verksamhet inom dykeriområdet.

I FRED, KRIS OCH KRIG
Vi jobbar på, under och över ytan, både i kustnära områden och ute
till havs. Förutom att försvara Sverige i kris och krig skyddar vi
sjöfarten så att vårt land kan försörjas med mat och allt annat vi
importerar. Mer än 90 procent av vår handel går via vatten. Sjöfarten
är en livlina för samhället och grunden för att vår vardag ska
kunna fungera.

ETT MODERNT JOBB I EN HISTORISK MILJÖ
För att lösa våra uppgifter behöver vi bli fler, både civila som militärer.
En stor del av marinen har sin huvudbasering i Karlskrona örlogshamn. En spännande och utvecklande arbetsplats i en växande stad,
mitt i skärgården.
På jobb.forsvarsmakten.se kan du se vilka lediga tjänster vi har just nu.

FÖRSTA UBÅTSFLOTTILJEN bevakar havsområden, sjövägar och
sjöfart och gör insatser mot farkoster på ytan och under vattnet.
Flottiljen består av ubåtar, ubåtsräddningsfartyg, sjötransportenhet och
signalspaningsfartyg.
MARINBASEN stödjer de marina förbanden med teknisk tjänst, transporter, basering, bevakning, logistik och operativ sambandsledning.
Marinbasen har också uppgiften att radarövervaka Sveriges sjöterritorium och ansvarar för de nationella skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i
Blekinge-, Kalmar- och Kronobergs län.

Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
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när vi ändå har din
uppmärksamhet
Foto: Hampus Hagstedt/FM

Du kan vara en viktig pusselbit. Ser du något längs kusten
eller ute på havet som inte ser ut som vanligt, rapportera
din iakttagelse till Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00
och begär att få tala med vakthavande befäl för marinen.

Foto: Hampus Hagstedt/FM

Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Foto: Rebecka Landberg/FM

Foto: Hampus Hagstedt/FM

Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
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Foto: Alexander Gustavsson/FM

Foto: Hampus Hagstedt/FM

Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
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Marinens Musikkår

Östra Prinsgatan 2
371 31 Karlskrona
Tel: 0455-858 30
Fax: 0455-858 36
info@marinensmusikkar.se

Följ musikkåren på

Foto: Göran Olsson

www.marinensmusikkar.se
www.forsvarsmakten.se/konserter
www.facebook.com/marinensmusikkar
www.instagram.com/marinensmusikkar
http://blogg.forsvarsmakten.se/mmk

