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Tivoli-Garden – en livsstil kort fortalt  
 

Hvordan bliver min hverdag i Tivoli-Garden 

Hvis du er 8-9 år, når du bliver optaget i Tivoli-Garden, begynder du det første år på Tambourkorpsets 

elevskole, hvor du lærer at spille marchtromme eller marchfløjte. Der er soloundervisning eller 

gruppeprøver mandage mellem kl. 16.00-18.00, og dertil får du brug for at øve hjemme hver dag.  

 

Efter ca. et år kommer du i Tambourkorpset og får uniform og er med til at gå parader i Tivoli. De første 2-3 

år er du medlem er af Tambourkorpset, og når du er klar til flere udfordringer, kan du søge om optagelse på 

Musikkorpsets elevskole, hvor du får en halv times eneundervisning på dit instrument hver uge. Når du er 

blevet dygtig nok, og der er en ledig plads, træder du ind i Tivoli-Gardens orkester, Musikkorpset.  

 

Hvis du er lidt ældre til optagelsesprøven, som regel 9-10 år, kan du også blive optaget direkte på et 

blæseinstrument på Musikkorpsets elevskole, særligt hvis du i forvejen har erfaring med at spille. Dertil får 

du brug for at øve hjemme hver dag for at komme i Musikkorpset. Som medlem af Musikkorpset skal alle 

gardere passere årlige musikprøver. 

 

Hvis du ved optagelsen allerede har den rette højde og drøjde, kommer du sideløbende med din 

eneundervisning i Fanevagten og i uniform og er med til at gå parader i Tivoli. Fanevagten er ligeledes 

afdelingen for de lidt større nye børn på 10-11 år, der ikke ønsker at spille et instrument, men gerne vil 

være i uniform og gå parader i Tivoli-Garden. Vi tilrettelægger alle børns forløb individuelt.  

 

Når Tivoli er åbent i sommersæsonen, går hele Tivoli-Garden to parader både lørdag og søndag, og 

Musikkorpset har en koncert på Plænen hver weekend. Tivoli-Garden går også parader på andre tider af 

året, og dertil er der nogle gange særarrangementer, hvor du måske også får chancen for at komme med. 

 

Hvad får jeg ud af det?  

Du får en flot uniform, wild card til Tivoli og omkring 100 nye venner, hvoraf mange bliver venner for livet. 

Du lærer at marchere, du lærer at være ansvarlig og vokser med opgaven - og du træder ind i over 170 års 

tradition for garde og musik i Tivoli.  

 

Du får musikundervisning af Danmarks bedste lærere, der virkelig forstår at få den bedst mulige musiker ud 

af dig. Tivoli-Garden betaler al undervisning og stiller instrumenter til rådighed for dig. Desuden får du et 

mindre honorar for hver optræden, du medvirker i.  

 

Og så bliver du en del af underholdningsbranchen og får oplevelser, du ikke kan få nogen andre steder.  

Vi optræder jævnligt ved premierer, indvielser og andre festligheder – sommetider i udlandet og ofte for 

kendisser og kongehuset.  
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Hvordan balancerer Tivoli-Garden med min skolegang og andre fritidsaktiviteter?  

Din skolegang er naturligvis det, du først og fremmest skal passe. Men et liv i Tivoli-Garden forpligter også, 

og som du kan se, kommer du i sæsonen til at bruge ganske meget tid med Garden. Desuden er det en 

forudsætning, at du hver dag øver dig på dit instrument. 

 

Mange laver lektier i opholdsstuen, og alle finder ud af at passe både skolen og Tivoli-Garden på en 

ordentlig måde. Men det kan være vanskeligt også at finde tid til andre fritidsaktiviteter. For eksempel er 

det umuligt med fodboldtræning to gange om ugen og kamp i weekenden.  

 

Kan jeg få fri, når jeg vil?  

Nej. Men du kan søge om orlov. Hvis du ikke kommer, bliver der hul i geleddet og hul i musikken, så Tivoli-

Garden har brug for både dig og alle de andre gardere. Derfor gives sjældent orlov.  

 

I Tivoli-Garden holder vi dog juleferie, efterårsferie samt vinterferie i uge 7, og alle har 3 ugers 

sommerferie.  

 

Hvad kræver det af mine forældre? 

Tivoli-Garden er mere end en fritidsfornøjelse. Det er en livsstil, der vil påvirke hele familien på forskellig 

vis. Du vil få meget, og du kommer til at yde meget – og forhåbentlig bliver begge dele en fornøjelse for 

både dig og familien.  

 

Muligvis skal dine forældre være din chauffør i de første år. Og i hvert fald får de et barn, der øver hjemme 

på sit instrument, og som skal i Tivoli flere gange om ugen.  

 

Desuden kan det blive svært for dig at være med på alle familiens weekend-aktiviteter. Og når du har ferie 

fra Tivoli-Garden, skal I prøve at få det til at passe med resten af familiens planer. Til gengæld får dine 

forældre en søn eller datter, der vil udvikle sig helt enormt både musikalsk og menneskeligt. Du lærer at 

tage ansvar og være en del af et stærkt hold, og du vokser fra at være et talentfuldt barn til et rutineret, 

disciplineret og gennemmusikalsk ungt menneske.  

 

 

Tivoli-Garden, foråret 2018 


