
underholdning i ind- og udland

50 år i flotte uniformer
Varde garden havde sin debut under blomsterfesten i 
Varde i 1963, og er i dag èn af de ældste bygarder i Dan-
mark. Garden kan i 2013 fejre 50 års jubilæum.

Du kan læse mere om Varde garden her i brochuren 
og på www.vardegarden.dk

Varde garden “trækker op” 
til dit næste arrangement

www.vardegarden.dk



honorar og transport
Prisen for en optræden med 
Varde Garden afhænger af ar-
rangementets art og varighed. 

Prisen for et arrangement 
med optog og tattoo ligger 
i prisniveauet 3700,- kr. til 
5.000 kr. + en forfriskning og 
evt. forplejning.

Herudover betales der for 
bustransport efter regning/
tilbud fra vognmand.

Strækker dit arrangement sig 
over flere dage, er du velkom-
men til at kontakte os for et 
tilbud.

kontaktinformation
Vil du vide mere om Varde 
Garden eller booke os til dit 
arrangement kan du kontak-
te gardens formand her:

Varde garden
c/o Bjarne R. Jensen 
Nymindegabvej 26 
6851 Janderup
T: 75 22 53 04 
M: 60 16 62 51
E: grydvad@bbsyd.dk 

pressemateriale
Når du har booket garden, 
og skal i  gang med markeds-
føring af dit arrangement har 
vi et “Presse-kit” bestående af 
pressemeddelelse, pressefo-
tos og plakat klar. Se materi-
alet bagerst i denne præsen-
tationsbrochure.

Du kan også downloade det 
på www.vardegarden.dk

booking



Varde garden sætter 
kulør på små og store 
begiVenheder...

hVor bruges garden?

Varde garden optræder over hele Danmark til 
by- og sportsfester, for handelsstandsforeninger, til 
firmaarrangementer, privatfester og andre steder, 
hvor der er brug festlig og farvestrålende under-
holdning.

Garden optræder også i udlandet. Gennem årene 
er turene gået til blandt andet Norge, Holland, 
Frankrig, Tyskland og Schweiz.

Fra slutningen af november trækker garden op som 
nisse garden og kan således også sætte prikken 
over i`et ved julekoncerten eller juleoptoget.

Kontakt os - og lad os tale om, hvordan vi kan del-
tage i dit næste arrangement.

Varde garden havde sin debut under Blom-
sterfesten i Varde i 1963, og er i dag èn af de æld-
ste  bygarder i Danmark.

Når Varde garden “trækker op” er der garanti 
for festlig march- og populærmusik spillet af unge 
mennesker i farvestrålende uniformer. 

Det er en oplevelse når garden kommer marche-
rende gennem gaderne, i fine lige geledder eller når 
de laver et flot show/tattoo på f.eks. festpladsen.   

Varde garden består af twirlere( dansere) som 
er i front og harmoniorkester samt tambourkorps 
der danner bagtrop.

Varde Garden 
under optræden i  
Djurs Sommerland i 
sommeren 2012.

Julesne og ægte 
julestemning nisse 
Garden - her fra en 
optræden i december 
2012 



www.vardegarden.dk


