Helnæs, d. 3. september 2015

Nyhedsbrev
Kære modtagere af Helnæs Kultur- og Musikforenings nyhedsbrev

Der spilles for få operetter i Danmark
-det mener Thomas Koppel og Carol Conrad, som gæstede Helnæs Kulturog Musikforening den 21. august. Men de nøjes ikke med at tale om det.
De gør noget ved det. De har dannet Operettekompagniet med det formål
at opføre en operette hvert år og turnere i Danmark med den året efter.
Læs mere på www.operettekompagniet.dk Flere af vore gæster blev den
aften skrevet på til en bustur til Hofteatret i København for at se den første
operette. I slutningen af dette Nyhedsbrev kan du se hvor du reserverer en
plads til denne tur, samt se programmet.

Italiensk middag og italiensk musik
Allerede kl. 18 indfandt en meget stor del af vore gæster sig og satte sig til bords.
Fra det Hosteria Emiliana kom de med maden, som Valentina arrangerede flot på
tallerkener, som bestyrelsen straks delte om til alle. De to hovedretter lasagne og tortelloni
blev fortæret med italiensk vin, og det smagte - og mættede. Alligevel fik de fleste sat den
skønne dessert, Tiramisu, til livs også. Der var tid til at strække ben, enten rundt i præstegården
eller i den stemningsfulde gårdhave, inden koncerten med operasanger tenor Thomas Peter
Koppel akkompagneret af pianisten Carol Conrad begyndte. Det blev en meget skøn aften
med mange dejlige sange, kendte som ukendte, nye som gamle.
Taget var tæt på at lette – både på grund af sangene og de utallige store og
lang bifald og BRAVO – råb fra publikum. En stor musikalsk aften med to dygtige
kunstnere, som man kan glæde sig til at høre igen, da de begge medvirker
i operetten ”Czardasfyrstinden”

Operakoncert med Den Fynske Opera lørdag den 12. september kl. 20
Vi ser frem til, at Den Fynske Opera kommer for at underholde os ved
denne sidste koncert i Helnæs Gl. Præstegård i år. 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. Operaen “Andre Bygninger”, blev indstillet til en Årets Reumert i
kategorien Årets Opera. De andre nominerede er “Ottone in Villa
” fra Concerto Copenhagen og “Babel” fra Athelas Sinfonietta.
“Andre Bygninger” fik efter premieren fem stjerner i Fyens Stiftstidende
og Fyns Amts Avis af kulturredaktør Lene Kryger. Hun skrev blandt andet
om operaen: “ Svendeprøven er bestået. “Andre bygninger” er en uhyre
vellykket opera med kras samfundskritik og masser af humor.”

Et nyt par i dansk opera, som du kan opleve denne aften
Thomas Storm, som lige har sunget nogle Carl Nielsen koncerter i New
York og hans tilkommende Mette-Maria Øyen, som er med i Candide på
Den Fynske Opera og som sang en vidunderlig Leonora i Maskarade i
forsættes side 2..

Betal kontingent for 2016 - og kom til Operakoncert til medlemspris

byrummet i Odense for nylig. Parret vil bringe smil på læben, glæde i øregangen og måske en enkelt tåre på kind.
Selvsagt medvirker også den meget omtalte operachef Jesper Buhl, som for nylig er blevet kåret til Årets Musiknavn af Danmarks Komponist Forening. Her er et uddrag fra begrundelsestalen:
”I år går prisen i allerhøjeste grad til en ildsjæl. En stor hjertevarm ildsjæl. Der findes ildsjæle, og så findes der de ildsjæle,
som slet ikke har tid til at tænke på sig selv som ildsjæl. Det er sådan en person, vi i år giver Musikprisen til. En person, der
aldrig giver op, men hele tiden giver sig hen - nærværende og musikalsk som få. Han er på godt - og aldrig på ondt - en
institution i dansk musikliv. En løsgående institution på den gode måde. En institution hvor døren hele tiden er åben.
I de sidste mange år har Operachefen for den fynske opera, Jesper Buhl, gjort så meget for ny dansk operadramatik, at
han selvfølgelig skal have Dansk Komponist Forenings Musikpris 2015 på 20.000 kr.”
Som akkompagnatører til denne aften møder vi både Britt Krogh Grønnebæk og Hanne Bramsen Buhl.
Vore gæster vil høre et program, som vil indeholde både opera-arier som O mio babino Caro, Macbeth arie, 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 lover, at vi går nynnende fra koncerten, mens vi tænker: ”Jeg må besøge Den Fynske Opera”
Koncerten er praktisk talt i skrivende stund udsolgt. Vil du meget gerne med, må du straks kontakte vores telefon
på 6173 4540 for at høre om der skulle være flere pladser på ”balkonen” – i så fald til halv pris.

Betal kontingent for 2016 - og kom til Operakoncert til medlemspris
Du kan betale medlemskort for 2016 og få glæde af det allerede den 12. september i år, hvor du så kan komme
ind til medlemspris. Priserne for medlemskort for 2016 er for en person 150 kr. (hele kontingentet er tjent ind på
3 koncerter) flere personer fra samme husstand 250 kr.

Operetteturen søndag den 18. oktober 2015 kl. 16
Operettekompagniet opfører Czardasfyrstinden i Hofteatret
Det historiske Hofteater fra 1767 ligger midt i København, på Slotsholmen lige bag Christiansborg.
I de enestående, atmosfærefyldte interiører afholdes løbende arrangementer af vidt forskellig slags, og her skal vi
til operetteforestilling. Hofteatret rummer også teatermuseet, som vi har bestilt rundvisning i, ligesom vi også vil
spise i caféen samme sted. Det er en af de mest hyggelige, hemmelige og historiske cafeer i det indre København.

Program:
10:00 Afgang fra Assens (P-plads bag Rema 1000) evt. opsamling i Glamsbjerg, Odense, Nyborg
Et stop undervejs, hvor vi får kaffe og rundstykke v/ bussen
13:00 Ankomst til Teatermuseet og omvisning i museet
14:00 Let anretning (2 sandwich, 1 glas hvidvin/øl og en vand) i cafeen
16:00 Forestillingen Czardasfyrstinden i Hofteatret
18:00 Returkørsel
På hjemturen serverer vi frikadeller/kartoffelsalat i bussen. Øl/vand kan købes til 10 kr.
21:00 Ankomst Assens og tak for i dag.
Prisen alt incl. er 795 kr. pr. person, hvis vi når op på 40 deltagere.
Tilmeld jer på foreningens telefon 6173 4540 eller på mail: mstherp@gmail.com – snarest og senest den
13. september. Vi benytter først til mølle princippet.
Tak for i år og på gensyn i 2016.
Marianne Therp
						

Er du tilfreds med os, tager vi gerne mod donationer på Reg 0800 konto 00000 60003

