Taffelmusik

Peter Harbeck
dirigerer

Søborg Harmoniorkester
Gladsaxe Concert Band

Kong Frederik IX’s Honnørmarch ................................... Kai Verner Nielsen
Huldigungsmarsch ....................................................................... Edvard Grieg
Fest Polonaise ....................................................................... Johan S. Svendsen
Prins Henrik’s Honnørmarch ..................................................... Preben Beyer
L’arlesienne II Sats Intermezzo ................................................ Georges Bizet
Kronprins Fredriks Honnørmarch ......................................................... Fuzzy
Britta Polka .................................................................................... H. C. Lumbye
Dronning Margrethe IIs Parademarch ................................... Arne Ole Stein
Salut for August Bournonville .................................................... H.C. Lumbye

Søborg Harmoniorkester er stiftet den 22. oktober 1931.
Dermed er Søborg Harmoniorkester et af de ældste harmoniorkestre i
Danmark og måske endda det ældste private harmoniorkester.
Trofastheden blandt orkesterets musikere er stor, mange har
medlemsskaber på mere end 20 år.
Søborg Harmoniorkester har en stor tilknytning til Gladsaxe Kommune,
det ses bl.a. ved Gladsaxe kommunes svale i vores logo. Vi føler os i den
grad som et Gladsaxeorkester - vi øver i Gladsaxe, vi er med, når Gladsaxe
kommune har brug for musikalsk underholdning, og vores koncertrejser
går oftest til Gladsaxe kommunes venskabsbyer.
Vi ønsker god fornøjelse med eftermiddagens program.
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Peter Harbeck er uddannet mag. art. i musik fra Århus Universitet
(1979), har diplomeksamen og
musikpædagogisk eksamen fra Nordjysk
Musikkonservatorium med hovedfag klarinet
(1982) og diplomeksamen i orkesterdirektion
fra Det kongelige danske
Musikkonservatorium (1996).
Som klarinettist og saxofonist har han
igennem tiderne virket i Århus
Symfoniorkester, Ålborg Symfoniorkester,
Ålborg Teater, Århus Teater, Peder
Pedersens Bigband, Klüvers
Bigband, Ib Glindemanns Bigband
samt en række forskellige
ensembler. Som musikpædagog har han undervist ved en række
musikskoler og kurser samt på Ålborg Universitetscenter. Han har
dirigeret en lang række amatørorkestre og –kor.
Efter fast ansættelse som klarinettist i Den Kongelige Livgardes Muikkorps
(1982-1996) fulgte ansættelse som dirigent og chef samme sted (19962009), hvor han bl.a. har stået for musikken ved mange højtidelige
begivenheder ved hoffet. Derefter var han ansat som dirigent og
musikalsk leder af Søværnets Tamburkorps (2009-2015) og er nu
freelance dirigent og underviser.
Som dirigent har han udover sine faste orkestre gæstedirigeret
professionelle militære musikkorps i ind- og udland. Han har dirigeret
både klassiske og rytmiske programmer og arbejdet med en lang række
danske og udenlandske solister.
Han har indspillet cd’er, fungeret som producer og skrevet arrangementer
og instrumentationer.
Han bliver benyttet som dommer ved konkurrencer og stævner i Danmark,
Norge og Irland og har undervist i direktion bl. a. for Dansk Amatørmusik
og Danske Orkesterdirigenter.
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Sidste år fejrede orkesteret sin 90-års fødselsdag med et brag af en
koncert.
I år er det H.M. Dronningen der fejrer et rundt år, ikke 90, men 50-års
regentjubilæum. Derfor har Søborg Harmoniorkester taget initiativ til
denne koncert med taffelmusik.
Vores dirigent Peter Harbeck var dirigent for Den Kongelige Livgarde, da
dronningen havde 25-års jubilæum, så vi ved, hvad der blev spillet.
Peter vil løfte lidt af sløret for, hvordan det er at have Kongehuset som
arbejdsplads, og fortælle lidt om hvem der vælger musikken, og hvorfor
den bliver valgt.
Den næste større koncert med Søborg Harmoniorkester, bliver vores
traditionsrige forårskoncert. Datoen er allerede fastsat, så sæt kryds i
kalenderen søndag den 22. maj 2022. I kan godt begynde at glæde jer, vi
arbejder på at få et par solister på programmet.
Datoen står allerede på vores hjemmeside. Når vi kommer nærmere
datoen sender vi også en mail til SHs venner. Er du ikke allerede med i
SHs venner, så send en mail til:
venner@soborgharmoniorkester.dk
og bliv medlem - det er GRATIS.
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