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     I Sønderborg Garden får du: 

 
-Musikundervisning… 

 
-March, tattoo & showtræning… 

 
-Rejsedragt & flot uniform… 

 
-Venskaber på tværs af alder… 

 
-Ét stort musikalsk & socialt fællesskab… 

 
-Rejser & oplevelser i ind- og udland… 

 
Og meget, meget mere… 
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Hvordan kommer man med i Sønderborg Garden? 

I Sønderborg Garden byder vi velkommen til alle børn fra 5 år. Man starter på 
forskellige hold afhængig af alder. 
 
Mini-matroser: Holdet for de 5-7-årige. Mini-matroser er en musikalsk legestue, 
hvor vi underviser efter MAGI-princippet -indgangen til musik og garderlivet. Vi 
leger musikken ind og begynder at lære lidt noder, rytmer og march. Med MAGI 
bliver man klar til gardens elevtid. Mini-matroserne har opstart året rundt. Vi 
mødes om mandagen fra kl. 17.00-17.45. 
 
Matros-elever: Fra man fylder 8 år, kan man starte undervisning på et instrument. 
Vi optager elever i alle aldre. Man starter enten med soloundervisning på et 
blæseinstrument (30 min.) eller på trommehold af 3-5 elever (45 min.). De yngste 
blæseelever fortsætter på MAGI-holdet, indtil de har lært nok til at komme med i 
elevorkesteret. Elevorkesteret er det første rigtige orkester, blæseeleverne bliver 
en del af. Elevorkesteret for blæseelever spiller om onsdagen fra kl.17.30-18.15.  
Marchtræning for alle elever foregå om mandagen fra kl. 17.45-18.30. 
Der er opstart for solo- og holdundervisning hele året rundt. 
 
Kvik-matroser: Holdet for de +12-årige. Holdet er for de lidt ældre børn, som har 
lyst til at prøve eller måske allerede kender lidt til et blæseinstrument. Holdet 
arbejder i raketfart og man kommer allerede i uniform efter 5-6 mdr. Man 
deltager i holdundervisning flere gange om ugen i både musik og march. 
Derudover forlænget soloundervisning på 45 minutter. Der er holdstart i august 
og januar. 
 
Vi laver også hyggelige sociale aktiviteter for alle aldre. 
 
Åbent Hus: Alle er velkommen til at kigge forbi gardens lokaler på Humlehøj 
Skolen alle mandage/onsdage fra kl. 18.30, hvor gardens gardister øver. Gå efter 
lyden… 
Man kan: 
-Se og prøve alle de flotte instrumenter… 
-Se hvor vi øver og møde vores undervisere og dirigenter… 
-Få en rundvisning i vores lokaler… 
-Snakke med gardisterne om garderlivet… 
 
VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG OG DIN FAMILIE VELKOMMEN I GARDEN. 

Pssst… Ved du egentlig, at MUSIK er idræt for hjernen?  
 
Kan du måske allerede spille lidt (eller meget) så kontakt os endelig.  Vi finder en 
løsning, der passer lige til dig.  
Kan du slet ikke spille endnu, så vil det glæde os meget at lære dig det! 
 
Kontakt: elever@sonderborggarden.dk  
 

Mød os desuden på Facebook og Instagram...   



 

Hvad laver gardister i Sønderborg Garden? 

 

Hvad laver gardisterne i Sønderborg Garden? 
Når man har spillet i et stykke tid, får man udleveret en uniform. Det er 
gardens dirigenter, som beslutter, om man er klar til at spille i gardens 
Trommekorps eller Brass band. For at hjælpe de yngste blæsere godt på 
vej bliver de, samtidig med optagelse i gardens Brass band, også en del af 
gardens juniororkester. Vores gardister i Brass bandet anbefales desuden 
at fortsætte undervisning på musikskolen, når de er bestået gardens 
elevundervisning.  
 
Sønderborg Gardens gardister en rigtig dygtige musikalsk. Derudover har 
de et fantastisk fællesskab, er pligtopfyldende og meget 
imødekommende overfor nye gardister og elever - store som små. Vi 
hjælper det hele lidt på vej med vores Buddy-ordning, hvor store og små 
passer godt på hinanden. 
 
Garden træner i løbet af ugen både march og musik og det er vigtigt at 
deltage til alle prøver og øve sig hjemme. Vi træner march mandag aften 
fra 18.30-20.00. Vores sammenspilsaften er onsdag aften fra kl. 18.30-
21.00. De yngste gardister må gå hjem kl. 20.00.  
 
Garden optræder ved festlige arrangementer, hvor vi bookes af 
arrangøren. Derudover har vi vores egne øveweekender og ture i ind -og 
udland. Vi tager hvert andet år på bustur til udlandet. Det modsatte år 
deltager vi i DM for bygarder. DM for bygarder er utrolig inspirerende 
musikalsk, men lige så vigtigt er det sociale samvær med de mange andre 
danske garderkorps. 
  
Har man efter optagelse i garden lyst til at udvide med flere udfordringer, 
har garden også et marimbaorkester. Flere af vores gardister er desuden 
uddannet til at undervise nye børn og unge til garderlivet. Gardisterne 
står også for gardens historier på Facebook og Instagram. 
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