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Godt nytår!
Kære modtagere af Helnæs Kultur- og Musikforenings nyhedsbrev

TAK for jeres interesse i 2014   
Vi, som sidder i bestyrelsen for Helnæs Kultur- og Musikforening, 
vil gerne sige hver eneste af jer en stor tak. I er de vigtigste, og vi 
kunne ikke undvære jer.
Foreningen drives af en bestyrelse på frivillig basis, men uanset, 
hvordan vi vender og drejer det, så var foreningen intet uden  
medlemmerne, og koncerter og andre arrangementer blev slet 
ikke til noget uden betalende gæster, som vil komme og deltage. 
TAK, hvis du har støttet os med et medlemskab, TAK, hvis du har været til 
koncert, foredrag eller sangaften. TAK, hvis du med interesse læser dette nyhedsbrev 
og måske sender det videre til venner og familie med samme interesser.
Sidst, men ikke mindst, TAK til jer, der har bidraget økonomisk med donationer. Det har varmet at 
mærke og har haft uvurderlig betydning for foreningens driftsøkonomi. 

Generalforsamling i Borgerhuset                                                                                                                          
- afholdes mandag den 20. april kl. 19.30. Vi håber på et musikalsk 
indslag fra kl. 19.00.

Sæson 2015                                                                                                                                             
Bestyrelsen har ud over de forskellige koncerter i år også valgt to 
fokuspunkter: Det historisk/kulturelle er 70 - året for Danmarks 
befrielse og det musikalske er at fejre 150 - året for Carl Nielsens 
fødsel.

Operaen i København opfører Maskarade                                                                                                                                     
Helnæs Kultur- og Musikforening vil fejre Carl Nielsen ved flere 
lejligheder. Den ene gang bliver ved en koncert og den anden
 ved at tage til Operaen for at se opførelsen af Maskarade. Kunne 

I derfor tænke jer at tage med foreningen over at se den?  Det Kongelige Teater skriver dette om 
opførelsen:  Fejringen af Carl Nielsens 150-års fødselsdag er en oplagt lejlighed til at byde på et 
gensyn med Danmarks ukronede nationalopera Maskarade. 
Leander og Leonora mødes til et maskebal, og forelsker sig hovedkulds i  
hinanden. Ulykkeligvis har deres forældre lagt planer for de unge menne- 
skers fremtid, og især pigens far gør sit for at forpurre dattrens drøm 
om den mand, hun elsker. Hvordan den historie ender, må vi vente med 
 at høre. Men vist er det, at Maskarade leverer en både farvestrålende 
 og festlig klangbund til fejringen af Carl Nielsen.                                                                                                                                         
 
 Operaens solistensemble med gæstesolister folder sig ud i fuldt flor med  
den Holberg-baserede komedie om gnavne gamle mænd, ung kærlighed  
og et væld af skøre forviklinger.   

..fortsættes.
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..fortsat

Forestillingen er en repremiere på Kasper Holtens opsætning fra 2006, og du kan glæde dig til et 
farvestrålende destillat af en af Danmarkshistoriens mest charmerende operaer.

OPERATUR 17. maj 2015 
Vi har talt med Willemoes Busselskab om at køre for os søndag den 17. maj, hvor der er forestilling 
kl. 15. Vi vil køre ud og hjem samme dag, da vi tænker, det vil passe jer bedst.                                               

Vi skal være 40 personer i bussen, for at det kan løbe rundt til den pris turen koster. Skulle der 
komme færre, vil prisen stige lidt. Da vi ret hurtigt skal have billetterne bestilt, vil vi gerne have 
jeres tilmelding inden næste fredag d. 16. januar.  

Bussen kører fra P - pladsen ved REMA 1000 i Assens kl. 9.30 og returnerer igen ca. kl. 20.45.  
Deltagere vil også kunne opsamles undervejs.                                                                                                                

Vi spiser en lækker frokostbuffet kl. 12.30 på restaurant Menuen i København.
Forestillingen spiller fra 15.00 - 17.30

På hjemturen vil der være 2 sandwich til hver, som spises i bussen.

Prisen omfatter - ud over billet til Maskarade Parket B på gulvet - også bus, bro, moms, frokost- 
buffet og sandwich til hjemturen, og den lander på 1199,00, hvis vi bliver 40 personer.

Mail snarest til mig på mtherp@gmail.com eller SMS til 27201668 med antal personer senest 
fredag den 16. januar 2015. Betaling venter vi med, til vi har det endelige antal.

Godt nytår

Marianne Therp
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