
 

  
13. juli 2016 

Kære modtagere af Nyhedsbrev nr. 2 juli måned  

The Quiggs gav os 2. juli en fantastisk aften                                                                                                               
Pernille og Stephen Quigg kom i god tid før koncerten. De blev, som mange før dem er blevet det, betaget af 

opkørslen til Helnæs gennem åsen over Bobakkerne. Det mindede dem om Skotland. De kørte lidt rundt på Helnæs 

og delte under koncerten deres begejstring for landskabets skønhed med os.                                                                         

Deres sang var dejlig og indlevende gennem alle numre og deres stemmer klædte hinanden godt. Stor begejstring og 

mange klapsalver væltede velfortjent ud over parret, som netop 2. juli havde bryllupsdag.                                                  

Skøn stemningsfuld aften i præstegården med mange glade gæster. 

 

 

 

 



Jazz og verdensmusik 16. juli                                                                                                  

På lørdag indtager Christian Søgård Trio scenen i galleriet på Helnæs Gl. Præstegård og vil, med deres herlige spil og 

udprægede sans for sammenspil, skabe god stemning. De 3 musikere betegner sig som glade spillemænd. Fælles for 

dem er et nærvær, der forfører hjertet og smitter med svimlende livsglæde. Alt det, vi efterspørger og nyder.                                                                              

Flere af melodierne er skrevet af Christian Søgaard, mens teksterne af Rune T. Kidde og Pernille Plaetner. 

 

 

Det er netop historien og fortællingen i sangene, der er omdrejningspunktet, når Christian Søgaard Trio underholder. 
”Det handler om noget!” - kultursammenstød, kirsebær i lommen og havskum på din hud.  Tekstforfatterne har noget 
på hjertet, og instrumenterne fortæller muntert videre på historierne, når ordene holder op. ”Nu skal I bare høre en 
god historie…” 

Rune T. Kidde og Pernille Plaetner kan begge noget med ord, så man stopper op og lytter. Rune T Kidde nåede inden 
sin alt for tidlige død i oktober 2013, at skrive over 100 bøger og tegneserier, der nåede ud til et kæmpe publikum. 
Der er derimod ikke så mange, der kender sangskriveren Rune T Kidde. Ham møder man her. Hans gode humør og 
ordekvilibrisme rummer meget vid og mange vittige kommentarer til det samfund vi lever i. 

Morten Nordal er trioens guitarist med et utroligt overskud af spontane idéer, der ustandselig rammer publikum et 

blødt sted. Han er kåret som Årets Fynske Jazzmusiker. Jens Holgersen lægger med sin kontrabas trioens solide og 

særdeles velswingende bund. Han har en årelang karriere som bassist indenfor jazz og folkemusik. Christian Søgaard 

Trio har udgivet 3 anmelderroste cd’er.  

Igen medlemsfordele – gæster med til medlemspris 

Alle medlemmer kan ved koncerten med Christian Søgaard Trio indbyde venner til at deltage i koncerten mod kun at 

betale medlemspris, så længe der er plads i lokalet. Altid kun mod forudbestilling på 6173 4540. 

Vigtigt at reservere plads, tak - og bestemt rarest for os,                                                                                                                         

hvis vi kan stille borde og stole ind i det rette antal - inden, I kommer 

Med venlig hilsen 

Marianne Therp 


