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Kære modtagere af Helnæs Kultur- og Musikforenings nyhedsbrev
Hjertelig velkommen til nye som tidligere medlemmer 
Tak for jeres indbetaling af kontingent. Man kan melde sig ind hele året, men skal man kunne stemme ved 
generalforsamlingen, skal indbetalingen være registeret inden d. 10. april. Rabat på koncertbillet opnås kun 
som medlem. Da vi i år afholder generalforsamlingen d. 11. april på Hosteria Emiliana, der er en lille restau-
rant med begrænset plads, vil vi være glade for en melding om deltagelse et par dage før - enten på telefon 
6173 4540 eller på mail mstherp@gmail.com – specielt af hensyn til traktementet efter generalforsamlingen.

Tilmelding begynder NU til turen til Hofteatret - først til mølle!

’Den glade enke’ af Lehár og rundvisning af Dronningens gobeliner
Turen finder sted lørdag den 5. november 2016.                         
                                                                                                               
Operetten                                                                                                                                             
 Tag med og oplev operettens smægtende toner med alt hvad der 
følger med af flotte kjoler, champagne og vals, overvær Operette- 
Kompagniets opsætning af Den Glade Enke på Hofteatret på Chris-
tiansborg.  
Der medvirker lidt flere sangere end ved sidste år opførelse, stadig 
med Thomas Koppel i spidsen. De øvrige er Jens Søndergaard,  
Vibeke Kristensen, Bo Kristian Jensen, Anders Christensen og Jona-
than Koppel og musikken er igen en trio af medlemmer fra Det Kgl. 
Kapel under kyndig og inspirerende ledelse af pianist og arrangør 
Carol Conrad.

Gobelinerne
I Riddersalen på Christiansborg Slot hænger 17 moderne gobeliner, som er en af danmarkshistoriens største  
samlede fremstilling af vægtæpper. Gobelinserien blev bestilt til Dronningens 50-års-fødselsdag i 1990 som  
en gave fra dansk erhvervsliv og en lang række fonde. Tæpperne blev efter tegninger af kunstneren Bjørn  
Nørgaard fremstillet af de traditionsrige franske væverier Manufacture des Gobelins, som har lagt navn til  
begrebet ”gobelin”, og Manufacture de Beauvais. Gobelinerne beskriver Danmarks- og Verdens historiens 
gang gennem de seneste godt 1000 å. I et moderne, kulørt billedsprog sammenvæves scener med histo-
riske begivenheder, konger og dronninger med periodetypiske genstande, symboler og ornamenter. Den 
langsommelige væveproces, som involverede 30 vævere på fuld tid i ti år, betød, at det først var ved Dron-
ningens 60-års fødselsdag i år 2000, at gobelinerne kom på plads i riddersalen.

Program for 5. november
Kl. 10.30  Bussen afgår fra P-plads bag REMA 1000 i Assens
 Efter ankomst til Christiansborg: rundvisning m/guide af gobelinerne i Riddersalen.
 Frokostpause: En times tid, hvor I kan gå til en café for at købe kaffe og lidt frokost – f. eks. til Nordens  
 Café ved Storkespringvandet. Vær ved Hofteatret kl. 15.45
Kl. 16.00  Operetteforestilling på Hofteatret.
Kl. 18.00  Afgang mod Fyn  – forventet ankomst REMA 1000 i Assens kl. 21.00

Prisen er inkl. bus, broafgift og moms 25%, entré og omvisning m/guide Gobeliner, billet til operetten De glade enke samt let 
anretning i bussen på vejen hjem. Hvis vi kun bliver 30 personer bliver det totalt kr. 925 og ved 40 personer bliver det totalt kr. 
885 pr. person.
Alle tilmeldte noteres med tilmeldingsdato og tidspunkt - efter Først til mølle - princippet.
Mulighed for opsamling flere steder – angiv ønske ved tilmelding

Marianne Therp

               FAKTA
Den glade enke / Die lustige Witwe, operette i tre ak-
ter af  Franz Lehár  til tekst af Victor Léon (1858-1940) 
og Leo Stein (1872-1947) efter lystspillet  L’Attaché 
d’ambassade  af den franske forfatter Henri Meilhac 
(1831-1897). Operetten blev uropført i Wien 1905. Året 
efter fik den Danmarkspremiere på Casino med Gerda 
Krum (1878-1953) og Holger Reenberg i hovedrollerne 
som Enken og Grev Danilo.


