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Kirkekoncerten i Kærum Kirke blev godt besøgt                                                                                                        
Den dejlige sommeraften og udsigten hele vejen rundt om Kærum Kirke satte den helt ideelle ramme om 
Zenobias koncert, der bestod af sange fra den danske sangskat sunget rørende og med stor indlevelse af 
Louise Støjberg akkompagneret af Charlotte Støjberg på piano og Mette Kathrine Jensen på 
accordeon. Trioen kædede numrene sammen med deres fortælling om, hvad disse 
sange betyder for dem og til flere sange, hørte vi nye melodier skrevet af Mette 
Kathrine og af Charlotte. Zenobia udstråler stor kærlighed til de danske sange, 
som de arbejder for at udbrede og de fik da også budskabet ud ved koncerten, 
hvor de havde planlagt to fællessange; den ene velkendt og så skulle vi 
også lære en ny sang. En del af deres CD’er skiftede hænder denne aften.                                                                                                                                         
Det var meget glædeligt for os at se mange nye gæster til koncerten; 
deriblandt 3 musikskoleelever, som benyttede sig af vores tilbud om fri 
entré, hvis de ringer til foreningen mindst en uge i forvejen og der er 
plads. Vi gik alle opløftede hjem fra Zenobias koncert.

Velkommen til nye modtagere af Nyhedsbrevet og 
nye medlemmer                                                                 
Det er en stor glæde for bestyrelsen, at vi igen kan byde hjertelig velkommen til flere 
nye medlemmer og nye modtagere af Nyhedsbrevet. Vi håber, I vil finde jer godt tilpas og 
nyde de koncerter, vi har arrangeret. Man er selv sagt velkommen til at dele Nyhedsbrevet med 
venner og familie. Besøg os gerne på Facebook, hvor I også gerne må synes om vores side og dele. 

Duolog rørte vore hjerter                                                                                                                                          
Torben Sminge og Jens Krøgholt var et fantastisk bekendtskab - begge var virtuoser på deres instrument 
og gav os gode, bevægende og betydningsfulde historier fra deres liv, som havde givet inspiration til kom-
positioner. Det gav gåsehud og musik, der rørte hjertet. Samtidig kom vi på rejser - både rundt i Danmark 
og til andre steder i verden. Dialogen mellem de to musikere var åbenbar og det sidste jeg vil nævne er den 
meget store variation i musikken i løbet af aftenen. Efter hvert nummer lød det: Og nu til noget helt andet. 
Aldrig har jeg hørt så meget forskellig musik ved en koncert. De havde kaldt koncerten Fra Bach til blues 
og vejen gik blandt andet forbi Tyrkiet og The Beatles. Gæsterne gik glade og høje hjem.

En skotsk aften i Helnæs Gl. Præstegård 2. juli kl. 20                                                                                                                      
Allerede på lørdag har vi koncert igen. The Quiggs er bosat i Skotland og vi er meget glade for, at de vil 
komme her til Helnæs og præsentere den skotske folkemusik. The Quiggs består af Pernille og Stephen 
Quigg og deres repertoire strækker sig fra stille traditionelle ballader til de herlige fodstampende sange, der 
maner til kamp og som man næsten ikke kan sidde stille til. De optræder med en god portion humor 
og krydrer aftenen med små anekdoter. Pernille synger også nutidige og egne sange. 

 
Pernille 

synger og spiller guitar og Stephen akkompagnerer sig selv på guitar, bodhran og banjo.
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Stephen Quigg er en veletableret folkesanger, der turnerede som medlem af den legendariske skotske folke-
musik gruppe The McCalmans i mere end 35 år. Pernille stammer fra Danmark, men har boet sammen med 
sin mand i Skotland de seneste 10 år. Kom og mærk den skotske folkemusikånd ved denne koncert, der by-
der på et alsidigt og underholdende program. I løbet af aftenen kan der denne aften købes en skotsk whisky 
sammen med de andre forfriskninger. Husk, I kan bruge MobilePay, Swipp og kontanter - IKKE kort.
                                                                                                                                                  

Medlemskoncert den 2. juli   
Til koncerten på lørdag kan alle medlemmer, som har betalt kontingent for 2016 - det kan nås ved indgangen 
- tage gæster med for medlemspris kr. 125. Så kender du nogen, som du synes skal introduceres til god musik 
i intime og stemningsfulde omgivelser i Helnæs Gl. Præstegård, så inviter dem med på lørdag. Husk altid at 
bestille plads på vores telefon 6173 4540

Bustur til Den glade enke på Hofteatret 5. november                                                                                                
Der er nu kun 6 ledige pladser i vores tur til Hofteatret. Besøg hjemmesiden og læs om program og pris i 
Nyhedsbrev nr. 2 fra marts 2016. 

Marianne Therp


