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Ansøgning om støtte til Fredericia Garderfestival 2017 i weekenden 19 -21 maj 2017 
 

6. Juli Garden er en blandet bygarde, bestående et Tambourkorps og et Harmoniorkester. Garden består af ca. 50 børn og 

unge i alderen fra 8 – 25 år. Heraf er 35 i uniform og spillende i et af gardens orkestre. De resterende er aspiranter (nye 

gardere). 
 

Koncept 

 

6. Juli Garden afholder garderfestival i Fredericia fra fredag den 19. maj til søndag den 21. maj 2017. 

 

Under festivalen vil der i perioden fra lørdag kl. 10:00 til ca. 16:00 være optræden af bygardere i Fredericia bymidte, således 

Fredericia´s borgere i denne weekend får en musikalsk oplevelse, musik skaber glæde både hos store og små. 

Denne lørdagens program vil bestå af   

- En stjernemarch, hvor garderne marcherer gennem byen. 

- Koncerter på Rådhuspladsen og flere andre steder rundt i byen. 

- Tattoo og koncerter på Axel Torv lørdag eftermiddag 

 

Lørdag aften vil der på Kirstinebjergskolen, Afd. Indre Ringvej blive afholdt en garderfest for de medvirkende gardere. 

Søndag formiddag vil byens plejehjem få besøg af en bygarde, der vil spille en lille koncert for vore ældre medborgere. 

 

Hvorfor vælger vi at afholde denne garderfestival? 

 

Gardermusik er ikke kun marchmusik, det er også koncerter, show og tattoo, spillet på messingblæsere, træblæsere, fløjter, 

trommer og slagtøj. Det er trommeshow, marimba musik, kort sagt fest og farver. 

 

6. Juli Garden vil gerne være med til at udbrede glæden og kendskabet til denne musikform og garderverdenen blandt byens bor-

gere, især hos vores børn og unge. Vi ønsker at vise at musik er andet og mere end rock og pop. Kulturen har det svært i disse år. 

Vi vil gerne medvirke til at bibeholde et rigt musikliv i Fredericia. Derfor er det nødvendigt med mere fokus på denne musik-

form. 

 

Glæden ved musikken oplever vi hvert år op til jul, når 6. Juli Gardens nisseorkester besøger byens plejehjem. Den glæde og be-

gejstring vi føler ved at se byens ældste borgere lyse op af glæde, når vi spiller for dem, vil vi gerne dele med andre. Garden vil 

derfor gerne vise gardere fra andre byer denne glæde og derved måske være med til at udbrede denne form for koncert og besøg 

på plejehjem i andre byer. 

 

6. Juli Garden får ved dette arrangement ligeledes mulighed for at medvirke til at øge det sociale sammenspil mellem gardere fra 

forskellige byer. Dette betyder både, at der bliver knyttet nye venskaber og delt erfaring mellem garderne. 

 

6. Juli Garden vil derfor gerne ansøge Social- og Omsorgsudvalget om støtte til afholdelse af Fredericia Garderfestival til et be-

løb af kr. 15.000,00. 

 

6. Juli Garden har ligeledes ansøgt Kultur- og Idrætsudvalget om økonomisk støtte til dette arrangement. 

 

6. Juli Garden vil gerne takke Fredericia Kommune for tilskud, som Garden modtog ved afholdelse af Garderfestivalerne i de fo-

regående år. Garderfestivalen har hidtil været en stor succes og er blevet en tradition, som vi gerne vil fortsætte.  

I år vil følgende bygarder deltage: Danehofgarden, Den Sønderjyske Pigegarde, Horsens Garden, Juelsminde Pigegarde, Odense 

Pigegarde, Peder Most Garden, Sønderborg Garden, Vedbæk Garden og 6. Juli Garden. I alt ca. 350 gardere og ledere. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sonja Christensen 

Formand for 6. Juli Garden 

Fredericia den 03-02-2017 
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