Pinsemorgen den 24. maj 2015, spillede Greve Harmoniorkester pinsesolen op for 30. gang
ved Peter Lieps Hus i Dyrehaven. Operasanger, Thomas Peter Koppel, sang.

Vi har modtaget denne fine stemningsbeskrivelse fra en glad tilskurer:
”Denne pinsesøndag besluttede jeg, for en gang skyld, at trodse snuetrangen og tage til
Dyrehaven for at høre harmoniorkesteret spille solen frem på en ellers kold forårsmorgen.
Mellem træerne lå Peter Lieps Hus. Med sit landlige udseende, stråtag og rustikke borde
iklædt grønternede duge, var der i den grad lagt op til en hyggestund i idylliske omgivelser.
De opløftende toner kunne høres allerede fra indgangen og hele vejen igennem dyrehavens
stisystem, hvor hestevogne og fodgængere færdedes allerede fra morgenstunden.
Jeg må indrømme, at jeg ikke havde været blandt de garvede kendere, der havde bestilt
bord på forhånd, og der var godt proppet da jeg kom, men heldigvis fik jeg et bord. De
venlige damer ved siden af mig sad og trippede med i takt til musikken, og i pausen får jeg
fortalt, at det er en tradition hvert år at sætte hinanden i stævne for at se pinsesolen danse,
mens de hørte musikken fra Greve Harmoniorkester og operasangen fra tenoren Thomas
Koppel.
De livlige melodier blev ved i nogle timer på trods af morgenkulden, og undervejs stod den
på underfundige og stundom morsomme præsentationer fra dirigenten Erik. Det var ret
tydeligt, at folk nød musikken fra det veloplagte orkester og da de første øl kom på bordet
omkring kl. halv 7 var stemningen i den grad høj. Musikken var bredt sammensat med lidt
for en hver smag, og tog de tilhørende med igennem alt fra italienske klassikere, tyske
folkesange, marcher og dansk fællessang. Slutteligt var der sågar en lille hyldest til Carl
Nielsen.
Alt i alt en hyggelig, skøn samt festlig start på dagen, som ikke blev gjort dårligere af at
solen tittede frem. Da jeg gik omkring halv 10 var der endda flere selskaber, der var inde for
at reservere bord til selvsamme begivenhed til næste år, og jeg kunne ikke være mere enig i,
at det helt klart er en traditionsrig oplevelse, som jeg ikke ville være foruden.”
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