Helnæs, d. 5. marts 2016

Kære modtagere af Helnæs Kultur- og Musikforenings nyhedsbrev

Programfolderen er på vej
Folderen med omtale af koncertprogrammet for 2016 er netop sendt til trykkeriet og vil derfor om ca.
14 dage havne i postkassen hos alle vore medlemmer. Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i at få dygtige
sangere og musikere til at optræde hos os, og vi glæder os meget til at præsentere jer for programmet.
Følgere af vores Facebook-side og de af jer, der har været forbi hjemmesiden, har nok allerede set, hvilke
arrangementer, I vil deltage i. Glæd jer til et varieret koncertprogram, en spændende natur/kultur/kunst
-vandring, teater i Helnæs Kirke, Den danske sangskat i Kærum Kirke, opera, jazz og operettetur til Hofteatret. Vi glæder os til at se jer.

Tilbud til jer, som ikke er medlem af Helnæs Kultur- og Musikforening
Kunne I også tænke jer at modtage folderen med posten, kan I nå det ved at indbetale kontingentet
senest den 18. marts. I vil så også modtage dagsordenen til generalforsamlingen mandag den 11. april
med stemmeret. Ud over disse to fordele ved medlemskabet, kan medlemmer gå til alle koncerter til
medlemspris, som ligger 50 kr. under normalprisen. Da vores sommerfestival i år omfatter 8 koncerter,
bliver det en besparelse på 400 kr. Kontingentet er for en enkelt person 150 kr. Er I flere fra samme
husstand, er jeres samlede kontingent kun 250 kr. MobilePay eller Swipp til tlf. 6173 4540 eller via
netbank til Reg. 0800 konto 0000060003.

Dukketeater Svantevit opfører PUST - fri entré
Forestillingen PUST vises i Helnæs Kirke, Stævnevej 5, Helnæs, 5631 Ebberup 2. påskedag, mandag
den 28. marts kl. 14. Forestillingen henvender sig til både børn og voksne og tager os med på en
musikalsk og poetisk rejse gennem testamenterne. Dukketeater Svantevit fortæller om et barn, som
stiller spørgsmål om kirken, og barnet får svar fra en underfundig herre, der bor i kirken, og hans
svar bliver til dramatisk teater. PUST er lyden af liv - fra skabelse til Helligåndens komme - og handler
om forholdet mellem Gud og mennesker, og kan ses af alle mellem 4 og 104 år. Tag børn og børnebørn
ved hånden og få en herlig oplevelse sammen, hvor påskens og pinsens begivenheder bliver højdepunkter i teatret. Forestillingen er kommet i stand i samarbejde med menighedsrådene i Sønderby,
Kærum, Dreslette og Helnæs, som betaler for stykket, så der er fri entré til denne oplevelse.

Indkaldelse til generalforsamling mandag den 11. april kl. 19.00
Der er mange traditioner forbundet med foreningens generalforsamling. Det er altid en mandag, og vi
er så heldige, at lærere og elever fra Assens Musikskole kommer og spiller en lille koncert for os, som
indledning til generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen slutter vi altid med lidt lækert brød
med pålæg og et glas. Det gør vi også i år, men adressen og indholdet er forandret, da vi holder arrangementet på Hosteria Emiliana, som serverer lidt italienske lækkerier for 60 kr. og foreningen sørger for
drikkevarer. Adressen er Helnæs Byvej 15, Helnæs, 5631 Ebberup. Indkaldelsen kommer sammen med
programfolderen.

Giv ”røde brikker” til Helnæs Kultur- og Musikforening
Hver gang man handler i Super Brugsen i Assens, kan man i en periode støtte vores forening. Tre lokale
projekter kæmper om at få flest røde brikker, da det projekt med flest tildeles et kontant beløb.
Vel mødt til skønne musiske og kulturelle oplevelser på Helnæs
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