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Fantastisk rørende og betagende koncert 16. juli
Christian Søgaard Trio gav smil på læben og tårer i øjnene                                                                                     
Teksterne af Rune T. Kidde og Pernille Plaetner gik lige til hjertet, når vi hørte Christian Søgaard synge og fortælle
 om de meget forskellige sange om livssituationer, vi alle kan havne i. Voldsomme, sjove og kraftfulde og de blide,
hjertelige og rørende. Alle tekster gik til hjertet og blev understøttet af meget skøn musik – ofte komponeret af 
Christian Søgaard – akkompagneret af Christian Søgaard 
på harmonika, Morten Nordal på guitar og Jens Holger-
sen på bas.                                                                                                                          

Morten Nordal var ufatteligt velspillende, og havde et
 utrolige overskud af idéer og påhit, som spontant tril-
lede ud af begge ærmer, og ustandselig ramte publi-
kum et blødt sted langt inde og hans hawaiimusik var 
ganske betagende. En sand ekvilibrist på sit instrument.                                                                                        
Jens Holgersen gav alt, hvad han havde i sig i alle numre, 
uanset om det var sørgelige viser, sjove sange eller turen 
til Hawaii, hvor han kunne give os illusionen om kokos-
palmernes frugter. Meget humoristisk og musikalsk. 
En helt igennem skøn aften.

Prisbelønnet klassisk trio 
kommer til Helnæs 30. juli kl. 20                                                          
- essensen af kammermusik
Alle kunstnere, som optræder i Helnæs Kultur- og Musikforening, er altid værd at køre langt efter og giver gæster-
ne store musikalske oplevelser. Det gælder også koncerten på lørdag den 30. juli, hvor en af Danmarks hotteste 
trioer kommer og spiller. Det er Trio Vitruvi, som ved DR P2s Kammermusikkonkurrence i 2014 af dommerne blev 
karakteriseret som et helt ekstravagant ensemble. Trioen er sammensat af tre individuelle solister, som tilfører 
det kammermusikalske samspil en varme, en energi og et overskud, som sjældent ses og høres – det er i sand-
hed essensen af kammermusik. Trio Vitruvi besidder en glødende indføling, et engagement og en dybde, som 
giver deres publikum en særlig forståelse af musikken. Vi er umådelig glade for, at det er lykkedes os at få denne 
dygtige trio til Helnæs. 
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Trio Vitruvi vandt da også DR P2 Musiks Kammermusikkonkurrence 2014, de vandt juryens og publikums hjerter 
med både 1. prisen og Publikumsprisen. Kort tid efter konkurrerede Trio Vitruvi sig igen til en 1. pris, denne gang i 
The 15. International Music Competition.  Trioen har spillet sammen siden sommeren 2013. De fik stor bevågenhed 
i Festspiele Mecklenburg-Vorpommern i serien Junge Elite. De spillede i oktober 2014 ved åbningen af Kulturmin-
isteriets kultursatsning i Beijing, og trioen har derefter spillet flere koncerter i Kina. I 2015 spillede Trio Vitruvi 3 kon-
certer i Skt. Petersborg, hvor de igen her i foråret har været tilbage og giver koncerter.   Trio Vitruvi er i 2015 optaget 
i solistklassen for ensembler på Det kongelige Danske Musikkonservatorium. I november 2015 spillede de deres 
første Beethovens Triple Concerto med Danmarks Underholdningsorkester og dirigenten Adam Fischer.   

Anmeldere har skrevet om trioen: ’Det er det man kalder kammermusik, At tre bliver til én. At trioen er en organis-
me…’ Michael Bo, Politiken, april 2014  ’Det blev fra allerførste strøg med buerne indlysende i hvor høj grad Trio 
Vitruvi bestræber sig på at trænge til bunds i at udforske det musikalske stof.’ Poul Lund, Bornholms Tidende, 
august 2014. De 3 solister, som blev en trio i 2013: Alexander McKenzie er pianist og er vokset op i Australien, og 
i 2007 flyttet til Danmark, med studier hos Amalie Malling, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han spillede 
allerede koncerter i Sydney, da han var ti år. Alexander har været solist med flere af landets orkestre og modtaget 
mange priser og stipendier.   Niklas Walentin har spillet violin, siden han var 6 år og han blev som 18-årig 3-dobbelt 
prisvinder i 9th Carl Nielsen International Competition 2012. Dertil har han også modtaget mange andre priser. Han 
har studier hos Eszter Haffner på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og han har deltaget i mange internationale 
masterclasses.   
Jacob la Cour har studeret hos Henrik Brendstrup på Det Jyske Musikkonservatorium, professor Claudio Bohorquez 
i Berlin og professor Tilmann Wick, Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover. Han har været solocellist i 
European Union Youth Orchestra, og også han har modtaget mange priser.   
Niklas Walentins violin: Joannes Franciscus Pressenda / Q. Raphael bygget i Torino i 1837 Jacob la Cours cello: 
Giovanni Battista Ruggeri bygget i Cremona i 1700.  Begge instrumenter er velvilligt stillet til rådighed af Augusti-
nus Fonde.

HUSK altid at reservere plads på 6173 4540 
- gerne inden fredag. Det gælder også for musikskoleelever. Vi tager imod både kontanter, MobilePay og Swipp. 
Ikke kort.

Vel mødt til koncert på Helnæs
Marianne Therp


