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Generalforsamlingen                                                                                       
For første gang afholdtes generalforsamlingen på det lille italienske spisested Hosteria Emiliana. Det var 
glædeligt at se mange af vore medlemmer, nye som gamle. Som vanligt indledtes med en lille koncert med 
elever fra Assens musikskole og i år spillede “Assens Junior Strings” et dejligt, varieret program med både 
renæssancemusik, folkemusik, filmmusik. 

Fra formandens beretning og kassererens regnskab                                                                        
Et afslag fra Statens Kunstfond for 2015 kunne være blevet kritisk for foreningen, men bestyrelsen klarede
skærene ved at tegne små annoncer i programfolderen. Stor tak til annoncørerne. Noget nyt i 2015 var også 
en bustur til operaen på Holmen for at se Maskarade, da året var 150 året for Carl Nielsens fødsel. Turen blev 
en stor succes med mange deltagere og flere opfordringer til at gøre det igen. I efteråret blev også arrang-
eret en succesrig tur til hovedstaden, denne gang til Hofteatret på Christiansborg, hvor operetten Czardas-
fyrstinden blev opført af OperetteKompagniet. 2015 blev året, hvor foreningen fik konsolideret økonomien, 
og Marianne Therp takkede medlemmerne for stor opbakning til koncerter og andre arrangementer. 
Bestyrelse og frivillige hjælpere blev takket og herefter gik formanden over til gennemgang af den kom-
mende sæson. Kasserer Bent Kristensen betonede i sin gennemgang af regnskabet også, hvordan økono-
mien langsomt, men sikkert blev bedre og takkede også for donationer til foreningen og annoncerne 
i folderen. 

Bestyrelsen                                                                                                   
Bestyrelsen blev genvalgt og består af Kirsten Grove, Karen Valeur, Bent Kristensen, Marianne Therp, Birthe 
Lis Kristensen, Else Larsen og Inge - Lise Laulund. De to valgte suppleanter blev Annette Rasmussen og Inger 
Lund. Bestyrelsen har siden konstitueret sig med Marianne Therp som formand, Kirsten Grove som næstfor-
mand, Bent Kristensen blev kasserer og Birthe Lis Kristensen sekretær. 

Zenobia i Kærum kirke                                                                                             
Kirkekoncerten, som koncertrækken indledes med, foregår lørdag den 11. juni kl. 20 i Kærum Kirke. Den 
kendte trio Zenobia optræder med danske sange i egne arrangementer - Louise Støjberg synger og bliver 
akkompagneret af Charlotte Støjberg på klaver og Mette Kathrine Jensen på harmonika.                                            
Koncerten vil bestå af musikalske oplevelser bundet sammen af fortællinger om sangene, refleksioner om at 
leve et liv i nutiden med de gamle sange som soundtrack, og om balancen mellem fortolkning og bevarelse.                                             
Zenobia har solgt over 10.000 eksemplarer af deres tre cd-udgivelser. Den seneste cd ‘Fra Fynske Kyster - 
Zenobia spiller Carl Nielsen’ var i 2015 i vælten i anledning af den store komponists 150 års jubilæum. Carl 
Nielsen, Jeppe Aakjær, Jakob Knudsen og andre berømmede komponister og digtere rejser i ånden naturlig-

- fortsættes på næste side..
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vis stadig med de tre musikere rundt i Danmark og omegn - men i år får de og trioen selskab af nyeretoner 
og ord.2016 bliver et særligt år for Zenobia, fordi trioen præsenterer sit koncertpublikum for de første resul-
tater af tre års arbejde med en ny Zenobia spiller oftest for fulde huse, så kom i god tid - dørene  
åbnes  kl. 19.15. Foreningen byder på en forfriskning i pausen. 

Vort koncertprogram støttes af Statens Kunstfond og Assens Kommune og denne koncert støttes specifikt  
af Kærum, Sønderby og Helnæs menighedsråd, så entréprisen kan holdes på 75 kr. for voksne og 25  
for børn.     

Yderligere fakta:
 • Sangerinden Louise Støjberg er uddannet på det Rytmiske Musikkonservatorium i København. 
  Hun underviser i sang på konservatoriet, og optræder som solist og korsanger i mange sammen 
  hænge ud over Zenobia.

 • Harmonikaspilleren Mette Kathrine Jensen er uddannet på folkemusiklinjen på Det Fynske Musik- 
  konservatorium, og er en erfaren foredragsholder. Ud over Zenobia spiller Mette med duoen
   ‘Jensen og Bugge’, der fra tid til anden udvides med Morten Alfred Høirup eller amerikanske   
  Dwight Lamb.
 
 • Pianist Charlotte Støjberg er cand. mag i musikvidenskab fra Aalborg Universitet. Ud over sit virke 
  i Zenobia er hun organist ved to sydjyske kirker.

 • Zenobia har været nomineret til to Danish Music Awards - for debutalbummet ‘Midnat’ i 2008 og 
  til årets traditionspris i 2013.
                                         
Vi har fået ny hjemmeside                       
Helnæs Kultur- og Musikforening har fået ny flot hjemmeside, og adressen er den samme. Siden blev 
præsenteret på generalforsamlingen og gik i luften kort efter.      
Gå ind og kig dig omkring og læs mere om årets koncerter www.helnæskultur.dk og fordyb dig i kunst-
nernes hjemmesider, der fortæller mere end vi kan i folderen og nyhedsbrevene. De kan for øvrigt 
også findes på hjemmesiden. 

Tur til Den glade enke og Dronningens gobeliner                                
Busturen til Hofteatret lørdag den 5. november bliver til noget og der 
er stadig ca. 15 ledige pladser. Giv venligst besked til os inden den 
1. juni, hvis I vil med. 

Tilmeldinger på 6173 4540 og betaling via MobilePay eller 
Swipp til samme nummer.

Sommerhilsner

Marianne Therp
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