
Pigegarderne var i overtal ved lørdagens  stjernemarch i Hor-
sens. Her er Kimber Garden fra .ors klar til at give sit bidrag på
Rådhustorvet.

lalt 15 korps marcherede lørdag i  tidsrummet fra kl. 12,45 til 16,30 ind pl Rådhustorvet , og hvert korps gav 13 minutters musikunderholdning. Her er det 6. juli
Garden fra Fredericia.

Festligt punktum på
gardens jubilæumsuge
Stjernemarchen lørdag var minutiøst planlagt og arrangementet klappede ud i yderste detalje
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Horsens Garden satte i
aftes punktum på en uges

jubilæumsprogram , der
næppe ville kunne have
fået et flottere og mere vel-
lykket forløb. Selvom det
tørre vejr har medført for-
bud mod affyring af

fyrværkeri , som det ellers var
planlagt, var tattoo'et i Vi-
tus Berings Park i sig selv
et festfyrv rkeri. Også det
afsluttende arrangement
på Rådhustorvet, hvor
Horsens Garden og andre
orkestre og kor i byen spil-
lede sammen, var meget
festligt.

Kulminationen af Horsens
Gardens jubilæumsfestuge
var dog stjernemarchen

lør-dag, hvor 14 garder-korps plus
en overraskelse i form af

Søværnets  Tamburkorps fra kl.
12,45 til 16,30 marcherede fra
forskellige udgangspunkter i
byen til Rådhustorvet og hver
gav 13 minutters musikun-
derholdning.

Dette store program klap-
pede perfekt, og organisatio-
nen virkede ud i den yderste
detalje således at der hele ti-
den skete noget for det store
publikum på Rådhustorvet,
hvor der lørdag også var kul-
turtorv.
Ifølge  den plan, der
minutiøstvar lavet, skulle det sid-
ste korps, som var Horsens
Garden, slutte kl. 16,32. Det
sluttede et halvt minut for ti-
den!

800 piger og drenge
satte musik i byen

Søndag  eftermiddag var der
opbrudsstemning på Lange-
marksskolen, hvor de 14 korps
var indkvarteret. Omkring
800 piger og drenge satte mu-
sik i byen og livede op i deres
flotte og farverige uniformer.
Foruden danske korps var der

gster fra Horsens norske
venskabsby Moss og fra Kiel i
Tyskland.

Indslaget med Søværnets
Tamburkorps var en overra-
skelse arrangeret i 11. time.
Korpset havde henvendt sig
til Horsens Gardens ledelse og
spurgt om man matte deltage
i stjernemarchen. Denne hen-
vendelse modtog man med
glæde, og alle garder og tilsku-
ere på Rådhustorvet var impo-
neret over korpsets kunnen og
professionalisme.

- Vi kan se tilbage på en
weekend med et dejligt og et
flot program, siger Horsens
Gardens leder Ib Bryde Jor-
gensen. Alt klappede. Der var

højt humor hos alle de delta-

gende. Vi har ikke haft en ene-
ste ulykke. Ingen er blevet sy-
ge og har måttet sendes hjem.

- Ganske vist var varmen
lørdag hard ved nogle af gar-
derne, men vi klarede det
med en gang koldt vand, som
vores hjælpere i Hjemmevær-
net var parat med. I øvrigt fik
vi en uvurderlig hjælp af
Hjemmeværnet også med at
lede garderne gennem byen.

Halvandet årsplanlægning

- Det store jubil umspro-
gram har været under udar-
bejdelse i omkring halvandet
år, siger Ib Bryde Jorgensen
videre. Siden vi startede har

der været mange ideer oppe at
vende. Vi vidste fra starten, at
det ville blive et kostbart ar-
rangement, og vi vidste, at det
ville komme til at kræve en
stor arbejdsindsats fra mange
mennesker. Men vi har fået
utrolig stor opbakning af bl.a.
forldre og tidligere garder-
ledere.

- Vi har vret delt  op i for-
skellige grupper, der har haft
hver sin opgave. Den største
gruppe har været den, der har
planlagt stjernemarchen.
Hver rute er blevet malt
nøj-agtigt  op og gået igennem for
at vi pr cist har kunnet vide,
hvor lang tid, der har skullet
bruges om at komme fra ud-
gangspunktet til Rådhustor-
vet. Andre grupper har taget
sig af indkvartering, forplej-
ning, udarbejdelse af
umsskrift og musikkonkur-
rence.

Komponeret til
Horsens Garden

I anledningen af Horsens
Gardens 50 års jubilæum blev
der udskrevet en konkurrence
om at komponere et festligt
stykke musik til Horsens Gar-
den, og Horsens Gardens
Fond sponsorerede konkur-
rencen med en præmiesum på
20.000 kr., hvoraf

førstepræmienlagde beslag på halvde-
len af beløbet .

Vinder af konkurrencen
blev Holger Laumann, der har
komponeret et musikstykke
med navnet Hortensia Garde-
nia.

- Det er et moderne stykke
musik, som vi nagturligvis nu
tager på vores program, men
det er ikke marchmusik, siger
Ib Bryde Jorgensen. Horten-
sia Gardenia blev første gang
opført forrige lørdag  ved
ningen af vores jubil umsuge
på Horsens Rådhus. Ved den
lejlighed fandt prisoverræk-
kelsen til Holger Laumann og-
så sted.

Der er også blevet kompo-
neret en jubil umsmarch til
Horsens Garden. Det er in-

struktør i Den kgl . Livgarde,
Hans Fulling, der har kompo-
neret den, og også denne
march blev spillet første  gang
officielt ved åbningen af jubi-
l umsugen. Hans Fulling har
i øvrigt tidligere lavet musik
til Horsens Garden og været
gæsteinstruktør .

'Garderbal i
Parkhallen

Efter stjernemarchen
lør-dagvar der spisning og gar-
derbal i Parkhallen. Her spil-
lede Max Five op til dans. Or-
kestret påstod bagefter, at de
aldrig havde spillet for et så
godt og danseglad publikum.
De 8-900 gardere var ikke af
dansegulvet ret lang tid af
gangen, indtil ballet sluttede
kl. et. Dog havde de chancen
for at hvile benene mens et
par af de deltagende gardere
underholdt med deres mini-
bands. Desuden spillede Hor-
sens Garden Hortensia Gar-
denia, så gæsterne kunne hø-
re, hvordan den skulle spilles.
Hver af de deltagende orke-
stre fik nemlig et sæt komplet
noder af stykket.

Horsens Garden har ikke
lang tid til at hvile på

laurbæreneefter et vellykket arran-
gement. Nste weekend skal
garden til Kobenhavn for at
vre med til at fejre Dan-
marksgardens 10 års jubi-
l um. I Kobenhavn arrange-
res der også stjernemarch
med afslutning på Rådhus-
pladsen. Søndag giver Hor-
sens Garden koncert på Dyre-
haysbakken.

Og så begynder garden så
småt at forberede sig til efter-
årets udlandsrejse, der gar til
Spanien. Horsens Garden har
i foråret tjent en ekstra skil-
ling ved at uddele miljøæsker
til husstande i Horsens Kom-
mune. Denne skilling sam-
men med gardernes eget bi-
drag betyder, at hele Horsens
Garden i efterårsferien kan
rejse til Spanien, hvor man
skal deltage i fire arrange-
menter.
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