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Efter Tivolis succesrige indvielse i 1843, besluttede grundlæggeren, Georg 
Carstensen, at give sig selv en Tivoli-Garde i fødselsdagsgave til Tivolis anden sæson, 
og sådan blev verdens første ungdomsgarde til i 1844. 

I dag kan Tivoli-Garden bryste sig af at være en førende kulturinstitution indenfor 
musik og talentudvikling. Uniformen med bjørneskindshuen, de røde jakker og hvide 
bukser er et visuelt ikon for det, som Tivoli og Danmark står for.  

Tivoli-Gardens næsten 100 børn og unge er i alderen 8-16 år og er fordelt på tre 
afdelinger. Tambourkorpset og Musikkorpset er ungdoms-eliteensembler på hver sit 
felt, mens Fanevagten specialiserer sig i militær tradition og rytmisk eksercits. 

Det kræver tid, indsats og fokus at være en del af Tivoli-Garden. Niveauet er højt og i 
travle perioder bruger garderne op mod 20 timer om ugen på optrædener, øvning og 
særarrangementer - dertil kommer almindelig skolegang ”ved siden af”. 

På trods af deres unge alder bliver garderne behandlet som professionelle. Som 8-9 
årige begynder en meget målrettet uddannelse med nogle af landets bedste lærere 
og instruktører. Når garderne som 16- årige må forlade Tivoli-Garden, er de 
rutinerede, ansvarsbevidste og meget musikalske unge mennesker, der kan bruge 
deres oplevelser og færdigheder i mange andre af livets sammenhænge. Man vil 
derfor ofte kunne finde tidligere Tivoli-gardere på prominente pladser i både kultur- 
og erhvervslivet.  

Tivoli-Garden optæder med parader, koncerter og meget mere i Tivoli, men bookes 
ofte udenfor Tivoli for at sprede glæde og Tivoli-stemning ved konferencer, bryllupper, 
messer, jubilæer, indvielser og meget andet. Tivoli-Garden er kendt over store dele af 
verden og rejser jævnligt udenlands for at optræde.

HISTORIE



DU KAN BOOKE 
TIVOLI-GARDEN TIL 
DIT NÆSTE 
ARRANGEMENT!



En optræden med Tivoli-Garden er en betagende og unik 
oplevelse, der løfter ethvert arrangement til noget helt specielt.  

Tivoli-Gardens optrædener er fleksible og teknisk enkle. 
Indendørs eller udendørs* og stående, siddende eller 
marcherende - Tivoli-Garden tilpasser sig det pågældende 
arrangement.  

Under normale omstændigheder er der ingen krav til belysning 
eller elektrisk forstærkning af musikken. Garderne ankommer i 
uniform og med instrumenterne spilleklar, optræder og tager 
afsted umiddelbart bagefter. Garderne ledsages altid af voksne. 

Tivoli-Garden kan optræde i mange forskellige konstellationer, og 
vi skræddersyr oplevelsen til præcis jeres arrangement i et tæt 
samarbejde.  

Der kan bookes alt fra to gardere til hele Tivoli-Garden.  
 
Priser fra 4.990,- ekskl. moms.  
Læs mere om de forskellige muligheder på de næste sider. 

*Ved regn eller hård blæst må udendørs arrangementer flyttes indendørs – eller aflyses til 50 % af prisen.  
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TIVOLI-GARDEN
ALLE 3 AFDELINGER BESTÅENDE AF 98 GARDERE

Få hele Tivoli-Garden ud til dit arrangement, og gør det til en 
uforglemmelig oplevelse. 

Tivoli-Garden vil i sin fulde form kunne gå en militær parade 
med fuld musik og fane. Paraden vil have en længde på ca. 45 
meter og fylde omkring 4 meter i bredden. Der kan også laves 
en koncert eller et show med elementer fra alle tre afdelinger.  

Oplevelsen kan vare op til 30 minutter og kan eventuelt 
gentages - dette kræver dog pause mellem de enkelte 
optrædener. 

Vi anbefaler dette til større arrangementer eller til store 
arealer, hvor der ønskes en verdensklasse underholdning. 

Se Tivoli-Gardens optræden ved Iserlohn Tattoo i 2019 her. 

Priser fra 39.990,- ekskl. moms.

https://youtu.be/MficitfVgBQ


MUSIKKORPS
TIVOLI-GARDENS HARMONIORKESTER BESTÅENDE AF 54 GARDERE

Tivoli-Gardens Musikkorps kan forsøde ethvert arrangement med 
smuk musik fra et enormt repertoire.  

Musikkorpset kan spille alt fra klassiske marcher og stykker til 
moderne og jazzede hits - og du kan som arrangør selv komme 
med ønsker. 

Musikkorpset vil kunne gå en parade med musik, eller lave en 
stående eller siddende koncert. 

Oplevelsen kan vare op til 40 minutter, og kan eventuelt gentages 
- dette kræver dog pause mellem de enkelte optrædener. 

Vi anbefaler at booke Musikkorpset til større arrangementer, hvor 
man ønsker en musikalsk oplevelse udover det sædvanlige. 

Se Musikkorpset optræde ved Tivoli-Gardens 173 års 
fødselsdagskoncert her. 

Priser fra 29.990,- ekskl. moms.

https://youtu.be/ACN9rxzXDek


TAMBOURKORPS
TIVOLI-GARDENS TAMBOURKORPS BESTÅENDE AF 21 GARDERE

Tambourkorpset er Tivoli-Gardens yngste ensemble. Trods 
gardernes unge alder leverer de et højt musikalsk niveau på 
marchtrommer og piccolofløjter med et bredt repertoire af både 
marcher og genkendelige klassikere.  

Med en alder mellem 9 og 11 år er man alene ved 
Tambourkorpsets tilstedeværelse garanteret “cuteness”.  

Tambourkorpset kan enten gå en parade eller lave en stående 
koncert. Oplevelsen kan vare op til 20 minutter, og kan eventuelt 
gentages - dette kræver dog pause mellem de enkelte 
optrædener. 

Vi anbefaler at booke Tambourkorpset til mindre og mellemstore 
arrangementer, eller hvor der ønskes en flot velkomst. 

Se Tambourkorpset  optræde ved Tivoli-Gardens 173 års 
fødselsdagskoncert her. 

Priser fra 12.990,- eksl moms.

https://youtu.be/vxyg0277eE0?t=482


FANEVAGT
TIVOLI-GARDENS FANEVAGT BESTÅENDE AF 22 GARDERE

Fanevagten er Tivoli-Gardens militære afdeling med fokus på 
militær tradition, eksercits og rytme.  

Fanevagten optræder med originale Arma Dania geværer fra 1800 
tallet - som dog er plomberet - eller med afrundede sabler. 
Fanevagten kan stå som stillestående æresvagter ved ind- og 
udgange, eller gå en mindre parade.  

Garderne kan stå eller gå i op til 30 minutter, og kan eventuelt 
gentages - dette kræver dog pause mellem de enkelte optrædener. 
Ved et mindre antal gardere kan der eventuelt bruges rotation, så 
der hele tiden står gardere.  

Vi anbefaler at booke Fanevagten til arrangementer af enhver 
størrelse, hvor der ønskes en flot velkomst eller til ceremonier, der 
skal gøre til noget særligt.  

Se Fanevagten optræde ved Tivoli-Gardens 173 års 
fødselsdagskoncert her. 

Priser fra 4.990,- ekskl. moms.

https://youtu.be/vxyg0277eE0?t=207


BAND
TIVOLI-GARDENS BAND BESTÅENDE AF 8 GARDERE

Tivoli-Gardens Band er et mindre ensemble af gardere fra 
Musikkorpset, som på trods af det mindre antal stadig leverer 
flot musik med et underholdende repertoire.  

Bandet består af syv gardere på blæsere og en enkelt på 
slagtøj. Slagtøj kommer på en samlet “trommevogn”, hvorfor 
opsætning ikke er nødvendig.  

Tivoli-Gardens Band kan give en stående koncert på op til 30 
minutter, og kan eventuelt gentages - dette kræver dog 
pause mellem de enkelte optrædener. 

Vi anbefaler at booke Tivoli-Gardens Band til mindre-
mellemstore arrangementer, hvor der ønskes en 
underholdende musikalsk oplevelse. 

Hør Bandet spille “Forelsket i København” her. 

Priser fra 15.990,- ekskl. moms.

https://youtu.be/UjecnOAo6JY


OPLEV
En optræden med Tivoli-Garden skal opleves 
live, men herunder findes et par digitale 
eksempler: 

Tivoli-Gardens optræden ved Sweden 

International Tattoo i 2015 

Tivoli-Garden åbner Blast Pro Series 

Copenhagen i 2019 

Tivoli-Gardens album “Dedicated” fra 2017 

Tivoli-Garden album “175” fra 2019

https://youtu.be/Yj8hMsCgw8c
https://youtu.be/Yj8hMsCgw8c
https://youtu.be/4D44OFeNoJQ
https://youtu.be/4D44OFeNoJQ
https://youtube.com/playlist?list=PLc16DAKQFoBnRVJ1iBR3hVGGSea8RPs4u
https://youtube.com/playlist?list=PLc16DAKQFoBkfLVe7YmzmmbvaI4y1tnZ9


PRISLISTE
Tivoli-Garden (Musikkorps, Tambourkorps og Fanevagt - 98 gardere)………………………..………..………..………..………..…………..39.990 DKK 

Musikkorps (Harmoniorkester - 54 gardere)………………………..………..………..………..………..………………………………………….29.990 DKK 

Tambourkorps (piccolofløjter og marchtrommer - 21 gardere)………..………..………..………..….……..…..……………………………….19.990 DKK 

Fanevagt (22 gardere inkl. officerer samt Fane).……..………………….……………..………..………..…………………………………………19.990 DKK 

Tivoli-Gardens Band (8 træ- og messingblæsere samt slagtøj)…............…..………..………..………..………………………………….……..15.990 DKK 

6 eller 8 Tambourer (4 piccolofløjter og 4 marchtrommer)…………………….…..….…….…..………………….…………..…..………..……12.990 DKK 

8 eller 10 Fanevagter (med gevær eller sabel) ……….………………..……………………………….……..………..…………..……………….12.990 DKK 

4 eller 6 Fanevagter (med gevær eller sabel)……..…………………..……….…….…..………..……..………….……………………….……..…7.990 DKK 

2 Fanevagter (med gevær eller sabel)……...…………………..……….………..………..………..………………………………………………….4.990 DKK

Priser er eksklusiv moms.  
Transport i Københavnsområdet inkluderet.  

Alle priser er vejledende og kræver altid en individuel gennemgang af arrangementets omfang og forberedelsestid med Tivoli-Gardens instruktører. 
Ved hel- og flerdags arrangementer vil Tivoli-Garden udlevere rider med krav til bespisnings-, omklædnings- og overnatningsforhold. 

Kontakt Tivoli-Gardens leder, Jan Hansen, på tlf. 22 72 58 77 eller jaha@tivoli.dk for et uforpligtende tilbud.

mailto:jaha@tivoli.dk


UTALLIGE TILFREDSE KUNDER
175 ÅRS ERFARING



VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG!
PROJEKTLEDER  
MERETE GARVAL 
___________________ 

TEL: +45 22 23 73 61 
E-MAIL: mega@tivoli.dk

PROJEKTLEDER  
JULIE HELLUM 
___________________ 

TEL: +45 22 23 74 03 
E-MAIL: juhe@tivoli.dk

MUSIKALSK LEDER  
KLAUS TÖNSHOFF 
___________________ 

TEL: +45 22 72 57 90 
E-MAIL: klto@tivoli.dk

INSTRUKTØR & ARRANGØR 
HENRIK MADSEN 
___________________ 

TEL: +45 22 23 73 84 
E-MAIL: hema@tivoli.dk

INSTRUKTØR 
KALLE MANDRUP KRÜGER 
___________________ 

TEL: +45 29 82 61 40 
E-MAIL: kakr@tivoli.dk

KUNSTNERISK LEDER  
MARTIN “HOLTE” HOLTEGAARD 
___________________ 

TEL: +45 22 23 73 13 
E-MAIL: maho@tivoli.dk

INSTRUKTØR 
QUINCY ALEXANDER VON LIPPERT 
___________________ 

TEL: +45 27 28 41 55 
E-MAIL: quli@tivoli.dk

INSTRUKTØR 
NELL KROGH LARSEN 
___________________ 

TEL: +45 40 79 34 46 
E-MAIL: nekl@tivoli.dk

LEDER AF TIVOLI-GARDEN 
JAN HANSEN 
___________________ 

TEL: +45 22 72 58 77 
E-MAIL: jaha@tivoli.dk

mailto:maho@tivoli.dk
mailto:jaha@tivoli.dk



