
Man 
får mange nye 

kammerater, samt vi 
lærer at spille sammen.  
De store er meget hjælp-

somme, og får os ”små” 
med ind i fællesskabet, så 

ingen bliver holdt udenfor.  
Der er også arrangementer, hvor 

vi bare er sammen og har det 
mega sjovt, og de store 

er lige eller mere 
fjollet 

Jeg 
har fra første 

dag følt mig velkom-
men og respekteret som ny 

garder. Jeg er utrolig glad for 
fællesskabet, hvor både store og 

små, gamle og nye kan hygge sig 
sammen.  
Det er fedt og spændende 

med de oplevelser, som 
man får sammen med gar-

den. Det gælder både 
ture i Danmark 

ER DU MELLEM 7 OG 25 ÅR? 
KOM OG VÆR MED!

3 måneders gratis prøvetid

Odder Gardens garderhus
Vitaparkvej 15

8300 Odder 

info@oddergarden.dk
www.oddergarden.dk

Odder Gardens 
sponsorer

Kom og besøg os
Hvis I har lyst til at komme og se når vi øver og få en snak, 
så er I meget velkomne.

Fanfaretrommerne øver hver onsdag  
fra kl. 16.20 - 17.00  
i vores garderhus, Vitaparkvej 15

Fanfareblæserne øver hver onsdag  
fra kl. 18.00 - 18.45  
i vores garderhus, Vitaparkvej 15

Garden øver hver onsdag  
i vores garderhus, Vitaparkvej 15 
I kan besøge dem  
mellem kl. 18.00 - 19.00

I kan også kontakte vores formand  
Kurt Sørensen på tlf. 51 36 23 44

Nikolaj

Rasmus



Fanfarekorpset
Fanfarekorpset er for 7-10 årige, og der kræves kun at 
man har lyst til at lære at spille på et instrument for at 
man kan være med her.

Korpset er opdelt i to orkesterforskoler, en for blæsere og 
en for trommer. Her vil eleverne igennem sammenspils 
undervisningen lærer at følge en dirigent sammen med et 
nodebillede. 

Som medlem af fanfarekorpset skal man også modta-
ge soloundervisning på et instrument efter eget ønske 
og interesse, og hermed tilegne sig basiskunnen på sit 
instrument.

Derudover er man med til at øve marchtræning, som 
kvalificerer eleverne til at gå med i optoget med garden 
ved arrangementer. 

Det koster 275,- pr. halvår at være med i Fanfarekorpset. 
Dertil kommer soloundervisning i f.eks. Odder Musiksko-
le. 

OBS!
3 måneders gratis  
prøvetid ved opstart  
i Fanfarekorpset  
eller Garden!

Sådan bliver man medlem

Garden
Hvis man allerede kan spille og er mindst 9 år gammel, 
kan man starte direkte i Gardens orkester eller tromme-
korps. Det vil selvfølgelig være en blød start, hvor man 
får tid til at lære repertoiret at kende, samt får lært at 
marchere, før man kommer i uniform og er med på lige 
fod med de andre gardere.

Det koster 500,- pr. halvår at være med i Garden. Dertil 
kommer soloundervisning i f.eks.Odder Musikskole.

Garden stiller uniform til rådighed, og kan også være 
behjælpelig med et instrument.

Musikken er selvfølgelig omdrejnings-punktet i 

en garde, og repertoiret spænder lige fra march til 

pop og rock numre.  

Gennem musikken lærer man udover disciplin, at 

samarbejde, at tage ansvar og gennem musikken 

får man desuden venner og oplevelser 

for livet, f.eks. ved rejser, koncerter, 

sammenspil med andre garder, konkurrencer 

og øveweekender. Det skal være lærerigt 

at være i Odder Garden, men det skal også være 

hyggeligt og rart, og derfor har vi mange sociale 

arrangementer på programmet ved siden 

af vores march/tattoo træning og 

sammenspil.  

Sådan er det at være i en 
garde
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