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Anmeldelse af naturvandring på Helnæs og koncert
med Anja Præst Trio lørdag 20. juni 2015
Den gode stemning blev allerede lagt af det pragtfulde vejr, vi blev skænket denne midsommerdag i juni – sol og
en mild vind, Helnæs når det er bedst! Under naturvandringen ved stranden fortalte den altvidende Ib Ivar Dahl
levende om fiskere og fiskeri ved Helnæsbugten før og nu. Og han var ikke bleg for at knytte aktuelle kommentarer om lyst- og garnfiskeri til. De godt 30 deltagere var meget glade og spørgelystne og mange fandt flinteflækker i strandkanten.
Og den gode stemning næredes ligeledes under den gemytlige spisning nede ved vandkanten langs Strandbakken.
Udsøgte tapas fra Hosteria Emiliana og 3 slags lækre, nybagte tærter fra Annelise. Til maden blev der bl.a. serveret
det nyeste skud på den lokale øl-stamme, vikingeøl af mærket Frejdahl. Langt de fleste af de fremmødte fortsatte til
koncerten i præstegården.
Her spillede Anja Præst Trio – 3 musikere fra det kendte
folkemusikband Phønix, hvor Anja Præst især er kendt for
sit sublime basklarinet-spil. Denne aften var det primært
egne kompositioner (en disciplin hun i sin
tid fik inspiration til at dyrke på et kursus, som hun
først slet ikke troede var noget for hende) fremført
sammen med gemalen Jesper Winther og Peter M.
Sejersen. Her legede klarinetten med harmonikaen, båret
af kontrabassen. Og vi fik mange gode historier med på vejen,
krydret med humor og muntre drillerier musikerne imellem.
En del af programmet var Anjas egne sange. Hendes stemme
gjorde sig bedst i de mere livlige vokalnumre, men stemningen
i de lyriske ballader var intens og rørende.
Den dejlige sommeraften sluttede med, at vi sang Midsommervisen (der var jo kun få dage til Skt. Hans!). Sangen og musikken
gjorde én let om hjertet.
Karen Valeur

Spinning Wheel

- traditionel dansevenlig jazzmusik - Lørdag
11. juli kl. 20
Hvis sommervejret er med os, dækker vi op i gårdhaven og byder på traditionelle og kendte jazz-evergreens med
rig mulighed for en svingom. Per Sonnes jazzorkester har tidligere underholdt os med stor succes, og vi glæder
os til et festligt genhør.

Læs næste side..

- mere information på www.helnæskultur.dk

Vær opmærksom på vejret, når du vælger tøj til denne aften, hvor koncert
og dans i ude i den smukke gårdhave er en fast tradition.

Orkestret
Per Sonne - piano og vokal, Claus Clausen - bas, Allan Lørup - trommer og vokal og Dennis
Christiansen - klarinet og saxofon er alle erfarne musikere, og vi kan glæde os til et genhør med
ørehængere som “Fly me to the Moon”, “All of me”, “Lady be good” og “What a wonderfull World”.
Under koncerten og i pausen kan man købe kaffe, te og kage samt vin, vand og øl og bese
galleriet og øvrig kunst i hele præstegården.

Der er ofte fuldt hus til jazzaftener. Husk derfor at reservere plads på tlf. 61 73 45 40.

Vil du have flere oplevelser den 11. juli
- kan vi anbefale:

Fugleskydning i Forsamlingshuset på Ryet
Man også skyde salonriffel og luftgevær, og der er mange aktiviteter i huset for både børn og
voksne. Der vil være præmier i tombola og hvis man kan gætte vægten af en kage, samt meget
andet. Der kan købes en frokostbuffet. Der er kaffe og rundstykker kl. 09.00. Skydningen og alle
andre aktiviteter begynder kl. 10.00 og varer til kl. 15.00. Frokostbuffet melder man sig til om
formiddagen.

Patchwork udstilling
Quiltepigerne Helnæs holder deres årlige sommerudstilling med salg af mange
forskellige håndarbejder bl.a. patchwork, strik, hæklerier, filt og malerier.
Udstillingen er åben fra lørdag 11. til søndag 19. juli, kl. 10-17. Strandbakken 35.
Fri entré
		

En middag hos en af vores annoncører i programfolderen
Vi er meget glade for alle vore annoncører, som vi håber, I vil støtte alt det I kan.
De støtter os. Du finder kontaktoplysninger på bagsiden af vores programfolder
til spisestederne Gl. Brydegård og Hosteria Emiliana. Download folderen fra vores
hjemmeside www.helnæskultur.dk, hvis du ikke allerede har den.

Vel mødt på Helnæs lørdag den 11. juli!
Marianne Therp

- mere information på www.helnæskultur.dk

