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Det var en irsk lørdag aften…
Marianne Green kom, så og sejrede
Igen valfartede mange gæster til Helnæs Gl. Præstegaard.
Heldigvis havde et rekordstort antal meldt deres ankomst på
forhånd. Tak for det. Selvfølgelig er vi så bedre forberedt, så
alle kan få en plads, samt kaffe og kage kan tilpasses antallet.
Der blev dog også siddepladser til de få, som kom uden at have
meldt sig til. Det var så glædeligt, at over 70 mennesker hørte de rytmiske
og indsmigrende sange, som danske Marianne Green sang på både engelsk
og gælisk. Klapsalver lød igen og igen – både efter sangene og de instrumentale numre, hvor sangerinden greb en fløjte og spillede dansenumre
sammen med guitar, accordeon og trommen, der spilles med højre hånd,
mens den samtidigt stemmes med venstre. En uforglemmelig musikalsk aften, som flere af os kan tænke tilbage på ved at lytte til den CD, som bandet
solgte en del af. Vi serverede i anledning af musikkens hjemsted irsk kaffe i
pausen. Det faldt i mange af vore gæsters smag.

Pianist CHRISTINA BJØRKØE giver koncert
lørdag den 8. august kl. 20
Poesi og musik
Christina Bjørkøe er en af vore helt store pianister. Hun har en kraft og en
evne til at formidle musikkens skønhed. Hun er særdeles efterspurgt som
både underviser, kammermusiker og koncertpianist, og hun spiller jævnligt
med såvel danske som udenlandske orkestre. Christina er uddannet på
Juilliard School i New York og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Christina Bjørkøe og Niels Hav
Hun har spillet i Tivolis store Beethoven- og Chopin- og Schubert-serier.
At Christina har en fantastisk evne til at fortolke Carl Nielsens klaverværker harmange koncertgæster oplevet og alle
musikanmeldere skrevet om. Det kan også høres på hendes CD, som fik stjerner til at drysse ned over hende. Nu kan de
heldige, som får en plads i lokalet på Helnæs Gl. Præstegaard, få hørt denne fantastiske Carl Nielsen – fortolker. Lange
og fyldige og meget rosende anmeldelser kan læses på Internettet.

Her fremhæver vi en enkelt sætning fra en anmelder:
”Carl Nielsen tænkte på ildens rå magt, og Bjørkøe følger ham ind i
ilden”, Thomas Michelsen i Politiken.
Hun har et meget stort repertoire med de store gamle mestre og den
ny kompositionsmusik, som hun også har indspillet på CD: Knudåge
Riisager, Herman D. Koppel, Niels Viggo Bentzon. Poul Rovsing
Olsens klaverkoncert med Odense Symfoniorkester og Bo Holten
samt N. W. Gades klaverværker.
.. fortsættes på næste side
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Programmet for lørdagens koncert, hvis tema er Poesi og musik,
vil – ud over udvalgte klaverperler af fødselaren Carl Nielsen - omfatte
musik af Chopin, Schumann, Gade, Mogens Christensen og Nørgård
samt digte skrevet og læst af hendes mand digteren Niels Hav.
I en heftig fusion af poesi og musik beskrives livet med inspiration i
Clara og Robert Schumanns samt Anne Marie og Carl Nielsens liv og
musik. Niels Hav læser fra sine digtsamlinger De gifte koner i København og Grundstof.
Bestyrelsen vil hermed opfordrer alle, som vil overvære koncerten, til
at bestille plads på telefon 61 73 45 40, da det dejlige galleri, som
benyttes som koncertsal, er et lille intimt lokale med begrænset plads.
Medlemmer må ved denne koncert tage gæster med for medlemspris.
Alle musikskoleelever, som får undervisning i klaverspil, kommer gratis
til denne koncert. Både medlemmer og musikskoleelever skal som alle
andre huske at bestille plads.

I anledning af Carl Nielsens 150 år
sælger vi denne aften fødselsdagskringle.

Tilmelding til spisning forud for koncerten med
Thomas Koppel & Carol Conrad
Fredag den 21. august – bemærk, det er ikke en lørdag. Koncerten erflyttet til fredag.
Da Thomas Koppel her blandt andet synger italienske serenader, har bestyrelsen talt med Hosteria
Emiliana - et spisested på Helnæs, kendt for deres originale opskrifter og at alt er hjemmelavet
- om at servere en original italiensk middag for os. De har sammensat en menu, hvor vi får smagt
på to hovedretter fra Modena: lasagne og tortelloni og derefter får vi deres vidunderlige dessert
tiramisu.
Middagen koster 168 kr, som er en særpris for vore gæster. Dertil kommer drikkevarer. Koncertlokalet
kan højst rumme 50 til spisning, så det er først til mølle. Kontakt vores telefon 61 73 45 40 snarest.
Middag og koncert omtales først i pressen 2. uge i august. Man kan selvsagt sagtens komme til
koncert uden at spise først.
Mange hilsner
Marianne Therp
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