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Nyhedsbrev
Kære modtagere af Helnæs Kultur- og Musikforenings nyhedsbrev

Generalforsamlingen 20. april                                                                                                                                        
Aftenen indledtes med musikalsk underholdning ved elever fra Assens musikskole og Karen Valeur, Charlotte 
Mejlbjerg og Jitka Jørgensen, der alle fik overrakt roser i fine vaser som tak.                                                                                 
Jørgen Josephsen valgtes som dirigent og styrede med en fast og venlig hånd aftenen til alles tilfredshed.                  

Marianne Therp fremhævede i årsberetningen foreningens bestræbelser på at udbyde arrangementer med 
varieret musikalsk udtryk og takkede for donationer, som hjælper til at nedbringe underskuddet. Kommunens 
kulturudvalgsformand (Ena Nørgaard) og kulturkonsulent (Katrine West) er gået videre med en klage over 
Kunstfondens desavouering af kulturoperatører i ”Vandkantsdanmark”. Efter en grundig gennemgang af årets 
arrangementer af både foredrag og koncerter og den tilknyttede økonomi fortalte Marianne om den kommende 
sæson. Der var stor tak til Jette og Per, alle hjælpere og bestyrelsens medlemmer – både dem, der blev og dem, 
der ønskede at træde ud. En særlig tak gik til Ulla Dreisler for – med held - at opfordre en lang række af Helnæs-
postens annoncører til at købe annoncer i sæsonfolderen for 2015. Et tiltag bestyrelsen måtte ty til på grund af 
det manglende tilskud fra Kunstfonden. 

Regnskabet 2014 
-blev fremlagt af Else Larsen, som lagde vægt på et flot resultat på 9.089,53.  Else Larsen fremlagde også bud-
gettet for 2015. Bestyrelsen har revideret budgettet efter det mistede tilskud fra Statens Kunstfond på 22.000. 
Budgettet udviser nu ”kun” et underskud på 6.000. 
Fastsættelse af kontingent: Der var stemning for at sætte kontingentet lidt op. Forslag fra både generalforsam- 
lingen og bestyrelsen om forhøjelse af kontingentet for det kommende år med 25 kr. blev vedtaget, så det kan  
fås for hhv. 150 kr. for enkeltmedlemmer og 250 kr. for husstandsmedlemskab. Alle opfordres til at finde flere 
personer, som kunne tænke sig at blive medlemmer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer Marianne Therp og Birthe Lis Kristensen genvalgtes. Nyvalgt til bestyrelsen blev 
Inge-Lise Laulund. Bente Haines og Elsebeth Holk ønskede ikke genvalg og fik stor tak for deres indsats i besty- 
relsen og deres tilsagn om fortsat at ville hjælpe i foreningen. Som revisorer genvalgtes Poul Dreisler og Erik 
Grove og som revisorsuppleant valgtes Jørgen Larsen.  Under eventuelt var der ros til foreningen og til program-
met for 2015. God idé med fribilletter som belønning for at skaffe medlemmer. Poul Dreisler opfordrede til at 
støtte foreningerne og kulturstederne på Helnæs – at holde gang i dét, der stadig er i live. F.eks. at bruge Borger-
huset, der er afhængig af udlejning. Gerne arrangere flere ting sammen med andre (f. eks kirkerne og Foreningen 
NORDEN). Efter generalforsamlingen var der som vanligt oste/pølsebord og gemytligtsamvær. Tak til alle!

Konstitueringen                                                                                                                                    
Formand Marianne Therp, næstformand Kirsten Grove, kasserer Bent Kristensen, sekretær Birthe Lis Kristensen.

Folder - med ændringer                                                                                                                                                                                    
Så kom folderen med programmet for 2015. Vi vedlægger en til dig, og en du kan give videre til en anden, som 
holder af god musik, kultur og historie og rart samvær omkring disse ting. Måske har du en allerede, da vi er be- 
gyndt at lægge dem ud, men i så fald skal jeg gøre opmærksom på, at der er to ændringer i forhold til det trykte. 
                                                                                 Se næste side..

- mere information på www.helnæskultur.dk



Befrielseskoncerten i Helnæs Kirke
Denne koncert skulle have været afholdt lørdag den 9. maj, men sangerinden fik en kraftig halsbetændelse,  
og vi måtte derfor flytte koncerten til lørdag den 30. maj kl. 20.                                                                                                 

Du kan altså nå at høre de mange skønne sange fra besættelsestiden og høre om forfatterne og  
danskernes måde at ”drille” tyskerne på. 

Belært af erfaringen fra sidst, anbefaler vi som altid, at man melder sin ankomst til en koncert på telefon eller mail. 
Alle tilmeldte til den 9. maj fik besked, men ca. 20 personer kørte forgæves. Det beklager vi meget. Et afbud i sidste 
øjeblik vil man også kunne læse om på vore facebookside: Helnæs Kultur- og Musikforening.  
Næste ændring vedrører koncerten med de italienske serenader sunget af Thomas Koppel og akkompagneret af 
pianisten Carol Conrad. Vi har allerede fået forespørgsler på denne koncertaften med de to dygtige kunstnere – 
begge ansat på Det Kongelige Teater. Ændringen er, at den ikke bliver afholdt på en lørdag, som ellers alle vore 
koncerter gør, men om fredagen den 21. august – altså dagen før, den skulle have været afholdt.         

Operatur for at fejre Carl Nielsens 150 år                                                                                                                                               
54 personer fik en forrygende dag, da de sidste søndag kørte til Operaen i København for at se Kasper Holtens og 
Morgan Allings betagende opsætning af Carl Nielsens Maskarade. Operaen er inspireret af Holbergs komedie af 
samme navn og den uropførtes på Det Kongelige Teater i 1906 med komponisten som dirigent. Den er den mest 
opførte opera med over 280 opførelser og er altså den mest populære opera i det 20. århundrede på Det Kongelige 
Teaters repertoire. Det er første gang foreningen arrangerer en bustur til en kulturel oplevelse, og vi er derfor i be-
styrelsen meget glade for den store tilslutning, der var. Mange af vore gæster den dag opfordrede os til at arrang- 
ere flere af den slags ture.  Tidsplan og øvrig planlægning havde vi lagt i hænderne på Willemoes Busser og alt 
klappede til perfektion. Vi takker Lene for samarbejdet og vil helt sikkert benytte os af Willemoes Busser igen til  
en anden tur.       

Koncert med spisning                                                                                                                                                          
Foreningens første arrangement i Helnæs skønne gamle præstegård, som gennem mange år har været galleri 
og kulturhus på Helnæs, finder sted lørdag den 6. juni kl. 20. Vi indleder dog denne aften med en middag for alle 
medlemmer og andre gæster kl. 18.00.                                                                                                                                                      
Menuen består i år af en forret: Pestobagt laks med bagt piment og mangosalat med brød og pesto og en 
hovedret: Sprødstegt unghanebryst med soyabønnesalat og sauterede blomkål med soltørrede tomater.
hertil marinerede danske kartofler og hjemmebagt brød.                                                                                                                
Pris for middagen er som nævnt i folderen kr. 185 pr. hoved – derimod kan tilmeldingen foregå så sent som man-
dag den 1. juni. Af pladshensyn er det som vanligt først til mølle.

”Den sidste kontrabas i Las Vegas”                                                                                                                                           
Som det ses på billedet i folderen er det to unge kunstnere – en skuespiller og en musiker med kontrabas, vi kan 
møde denne aften. De er begge optaget af mødet mellem musik og lyrik og vil give os forskellige eksempler på 
samspillet med disse elementer.  Ann-Sofie Schultz-Nybye er skuespiller og Kristine Hanskov mestrer kontrabas-
sen. Forestillingen sammensættes af kompositioner samt både nye og klassiske monologer, der møder en række 
musikalske svar. En dejlig lyrisk aften med stænk af folkemusik. 

Besøg vores hjemmeside www.helnæskultur.dk

Marianne Therp
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