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Sæsonafslutning for fuld udblæsning med den fynske operachef
Operakoncert med Den Fynske Opera lørdag den 12. september kl. 20.
Vi havde glædet os meget til igen at have besøg af chefen for Den Fynske Opera, som i juni
i år modtog den mest prestigefyldte scenekunstpris - en Reumert - for operaen ”Andre Bygninger” af Andy Pape og Rasmus Zwicki. Og vore høje forventninger blev ikke gjort til
skamme. Både hvad aftens program og antallet af gæster angik. Galleriet i Helnæs Gl. Præstegård var igen fyldt til bristepunktet med operaglade mennesker, som fik en fantastisk
oplevelse med de 4 optrædende. Det blev en stor og meget festlig oplevelse at stifte bekendtskab med tenoren Thomas Storm fra Den jyske Opera og sopranen Mette-Maria Øye,
som kan høres på Den fynske Opera. De gav os både super levende sammenspil og sang i
duetter og arier og også den meget omtalte operachef Jesper Buhl, som for nylig er blevet
kåret til Årets Musiknavn af Danmarks Komponist Forening gav sine dejlige sange og som altid også en
masse humor. Han er i sandhed en stor ildsjæl. ”En stor hjertevarm ildsjæl”, som det blev nævnt i begrundelsestalen
ved overrækkelse af prisen. ”En person, der aldrig giver op, men hele tiden giver sig hen - nærværende og musikalsk
som få. Han er en institution i dansk musikliv. ” Meget dejligt igen at se Jesper Buhl og hans gæster på Helnæs.
Som akkompagnatører til denne aften hørte vi Britt Krogh Grønnebæk, som leverede et skønt samspil til sangerne,
som gav os blandt mange andre sange: O mio babino Caro, en arie fra Macbeth, Largo al factotum, sange fra operetter som Den Glade Enke og Czardasfyrstinden, sange fra musicals som Les Miserable, My Fair Lady og mere godt fra
sangens verden. Jesper Buhl lovede, at vi ville gå nynnende fra koncerten … og det løfte holdt han.

Operettekompagniet opfører Czardasfyrstinden i Hofteatret
Operetteturen søndag den 18. oktober 2015 kl.16
Vi begyndte med en rundvisning i det historiske Hofteater fra 1767 på Slotsholmen lige bag Christiansborg. Vi blev
guidet rundt i de enestående, atmosfærefyldte lokaler, hvor en meget levende fortæller gjorde rundvisningen på
Teatermusset helt unik.
Efter en pause med en lækker sandwich satte vi os til rette på bænkene
og i logerne i det ældste teater i Danmark. Klar til at se den operetteforestilling, som vi var kommet for at overvære. Operettekompagniets første
opførelse, nemlig Czardasfyrstinden. Thomas Koppel og Carol Conrad
havde samlet henholdsvis 5 af de dygtigste sangere og 3 dygtige musikere
og dette fine ensemble gav den fuld gas med fejende valse, smægtende
duetter og forviklinger i den svære kærlighed. Scenografi og kostymer gav
et fint rum til operetten og de optrædende udfyldte så glimrende rammerne. En stor forestilling båret af et stærkt ønske om at give danskerne de
operetter, vi har brug for.
Bestyrelsen har besluttet, at tage til Hofteatret igen i 2016, hvor Operettekompagniet opfører Den Glade Enke. Vær hurtig med jeres tilmelding,
når vi åbner for den, da der nok vil være rift om billetterne.
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TAK for en god sæson!
TAK til alle vore medlemmer og øvrige gæster for en dejlig
sæson og jeres store opbakning til vore arrangementer.
Vi glæder os til at fortælle jer om vore gode resultater i 2015
og vore planer for 2016 på vores generalforsamling mandag den
11. april 2016.
TAK til musikskolen og de lærere og elever, som hvert år kommer
og indleder med en lille koncert for os før generalforsamlingen.
TAK til bestyrelsen for Carl Nielsen Master Class i Assens, som holdt os a jour med, hvornår koncerterne fandt sted, så
vi kunne sende et Nyhedsbrev ud med oplysningerne. Vi, der deltog, var meget begejstrede for de dygtige musikstuderende og deres fremgang efter undervisningen i Master Class i klaver, sang og samarbejdet mellem sanger og
akkompagnatør.

Vil I med til en koncert med både opera og andre gode sange?
Begge stiftere af OperetteKompagniet, tenoren Thomas Koppel og pianisten Carol Conrad, medvirker. Koncerten
hedder ”Fra LEHAR til SINATRA” og de 3 sangere i boybandet“Old Fashioned”, som de kalder sig, er bariton Jens
Søndergaard, kendt fra Czardasfyrstinden, bas Morten Lassenius Kramp og selvfølgelig tenor Thomas Koppel - alle
har haft deres gang på Det kongelige Teater og har hver for sig deltaget i omfattende koncertvirksomhed de seneste
to årtier. Nu slår de sig sammen for at boltre sig i både opera- og operetterepertoiret samt i et nyt og spændende
program, hvor der løsnes op og trioen med raffinement og stil crooner videre i alskens genrer. Alt synges med den
karismatiske Carol Conrad bag tangenterne og i hendes uundværlige og charmerende musikalske arrangementer.
Koncerten foregår i Riddersalen på Frederiksberg Slot lørdag den 23. april kl. 16. I pausen serverer drengene drinken
old fashioned sammen med lidt lækkerier. Pris for hele turen pr. person: kr. 840 /v. 40 delt. og kr. 915 / v. 30 delt.
Dette får du: Frokost i Pilehaverestaurant, rundvisning Frederiksberg Slot, billet til “Fra Lehar til Sinatra” incl. drink,
transport og 2 sandwiches i bussen. Program fås ved tilmelding.
Bestyrelsen ved, hvor glade vore gæster er for skøn sang og vil derfor gerne i samarbejde med Willemoes BUS
arrangere en tur til Frederiksberg Slot til denne enestående klassiske trios debutkoncert. Der bliver rift om pladserne, så der kan hurtigt blive udsolgt. Vi håber, at kunne reservere nogle pladser.

Vil I med, så giv straks lyd, gerne på mail mstherp@gmail.com eller på
telefon 6173 4540. Først til Mølle princippet er gældende for tilmeldingerne.
Mange hilsner
Marianne Therp
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