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Befrielseskoncerten i Helnæs Kirke                                                                                                             
For alle fremmødte den 30. maj blev det en betagende oplevelse at se og høre Karoline Budtz fremføre sangene 
fra tiden før og under Danmarks besættelse. Guitaristen Jens Christian Kwella og Karoline fortalte i løbet af koncer- 
ten med titlen ”Et letsindigt ord” om forfatterne og deres bestræbelser på at skrive tekster, som kunne indgyde 
mod og trøst samtidig med at der var underfundighed lagt ind i sangene. En meget intens koncert, som næsten 
udelukkende indeholdt velkendte og elskede melodier. Stemningen var fantastisk, og snakken gik lystigt efter 
store klapsalver og et ekstranummer, da foreningen serverede et glas i anledning af sæsonstarten.                                    

Den sidste kontrabas i Las Vegas 
Første arrangement i præstegårdens kunstgalleri ind- 
ledtes med middag fra Øbjerggaard og var mere en 
forestilling med musik og lyrik end en koncert i gængs 
forstand. De to kunstnere spillede op til hinanden 
på fornemste vis. Kristine Hanskov spillede på kontrabas 
og skuespilleren Ann-Sofie Schultz-Nyboe ”svarede” 
med tekster om, hvad hun så og hørte. Eller teksterne 
kom først i form af skønne digte, som bassisten ”svarede”
på med sit unikke spil. En meget anderledes og meget 
spændende optræden, som høstede store bifald.  
I pausen fortalte Jette Arp om galleriets udstilling om 
Ibsen og Munch og indbød som vanligt meget gæstfrit 
alle vore gæster til at gå rundt i udstillingen på hele 
den gamle præstegård. 

Næsboernes liv fra oldtid til nutid                                                                                                                              
Før den næste koncert, lørdag den 20. juni kl. 20.00, har vi tilrettelagt en kulturhistorisk fortælling om 
eftermiddagen. Den er lagt i hænderne på Ib Ivar Dahl, som har skrevet flere bøger om livet ved Helnæsbugten. 
Vi vil høre om istidslandskabet, gravhøje, runesten, vikingetidens skibsspærringer og vilkårene for bønder og 
fiskere gennem tiderne. Husene ved stranden har været beboet af fiskere. Deres store åbne joller lå ved pæle i 
den lille bugt ud for husene. Det vigtigste fiskeri foregik med bundgarn langs kysterne. Hver sommer blev de 
store bundgarn taget op og blev imprægneret med tjære for at beskytte dem mod råd. 

Den gamle tjæregryde står endnu på stranden   
nyligt restaureret af en gruppe strandboere.

- mere information på www.helnæskultur.dk



Efter den historiske rejse spiser vi picnic på stranden og får kød & brød 
fra det lille italienske spisested Hosteria Emiliana og Annelises dejlige 
grønsagstærter. 

Ved dårligt vejr rykker vi til præstegården, hvor vi senere skal til koncert.                                                                  
Vi mødes ved P-plads på Strandbakken kl. 16. Pris incl. picnic 80 kr.
Tilmelding på 6173 4540 senest torsdag den 18. kl. 12 
- hvis I vil spise med.

Folkemusikkoncert med power                                                                                                                 
Anja Præst Trio spiller lørdag den 20. juni kl. 20                                                                                                    
Anja Præst Mikkelsen hører uden tvivl til eliten af dansk folkemusiks klarinettister. Gennem 20 år har 
hun udviklet sin helt egen stil på basklarinetten og lyrisk, brillant klarinetspil. Hun har spillet utallige 
koncerter i ind- og udland med f.eks. Phønix og Dug. I denne trio møder vi hende som musiker og 
en meget talentfuld komponist og arrangør. Jesper Vinther Petersen er uddannet folkemusiker fra 
Det Fynske Musikkonservatorium og spiller i Phønix og Impuls Trio. Jesper er en fantastisk akkompag- 
natør, der løfter sine medspillere på strålende vis. Peter Maquard Sejersen er uddannet folkeskole-
lærer, men spiller også mange koncerter, både med rockbandet Night Affair og folkemusikbands som 
Baltinget og Bastard. Peter mestrer at spille enkelt.

Forfriskninger kan købes - kontant, Mobile Pay og Swipp. Vi tager ikke dankort.                                                  
Ved godt vejr rykker vi ud i den skønne gårdhave.

Vel mødt
Marianne Therp                        

- mere information på www.helnæskultur.dk


