
 

 

Tyrolerband 
 

Tyrolerband er tyrolerorkestret, der skaber stemningen af at sidde på en bænk i et tysk øltelt eller en 

biergarten i Østrig. 

Som Danmarks mest autentiske tyrolerorkester med Oberkrainer-besætning, giver de publikum en unik 

helhedsoplevelse af oktoberfest, gennem et varieret repertoire, autentisk tøj og østrigske indslag med ko 

klokker, schuhplattler og alpehorn. Deres optræden spænder over det autentiske tyrolershow hvor der 

efterfølgende fyldes op på dansegulvet med deres fortolkninger af danse-hits. 

Orkestret består udelukkende af rutinerede musikere der brænder for tyrolermusikken. Repertoiret går fra 

original østrigsk tyrolermusik, til pophits i tyrolerfortolkninger. 

Dertil kommer fællessangene alle kan synge med på, som skaber nærvær mellem publikum og orkester. 

Tyrolerband har skabt sig et navn i både ind- og udland, hvor de spiller til firmafester, byfester, privatfester, 

foreninger, i dagscentre, indkøbscentre og som det festlige indslag til den sjove fest - Ingen dagligstue er for 

lille eller oktoberfest for stor. 

Tyrolerband startede ved et tilfælde i 2010. 

Orkesterets kapelmester Benny Rasmussen havde fået en forespørgsel på et arrangement med 

tyrolermusik. 

Alle medlemmerne i bandet synes det var sjov musik, og fremfor alt, sjovt at være med til at underholde 

festglade gæster, så de gik i gang med at studere traditioner omkring tyrolermusik. Det betød at de, 

langsomt opbyggede det repertoire Tyrolerband er kendt for i dag. 

Da det hele startede i 2010 og spillede Tyrolerband på både små og lidt større scener. 

Som tiden er gået, og den type fester er blevet mere populære, er scenerne vokset til fester med over 4000 

gæster. Med over 600 koncerter må det siges at Tyrolerband mestrer dette koncert-koncept 

De holder stadig fast i det skal være sjovt, især for publikum, så de spiller stadig også på mindre scener og i 

mindre lokaler. 

Der er stort set ikke et sted i Danmark, de ikke har besøgt. Flere af stederne har Tyrolerband haft 10-års 

jubilæum med optrædener for samme arrangør. Samtidig har orkesteret turneret rundt i Norge, Tyskland & 

Østrig, hvor der opstod et tæt samarbejde med det velkendte Østrigske orkester Alpenspektakel. 

Tyrolerband udgav i 2011 deres første CD “Tyrolerband – Dänische Oberkrainer Stimmung”, som blev fulgt 

op i 2015 af optræden på CD’en “Kristian Rusbjerg – Visitkort: 25 år med Harmonikaen”. 

  


