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Bronzealder - kunst - oldnordisk mad
Vores multiarrangement den 13. august fik et lidt skiftende vejrlig, som heldigvis bestemte sig til at ende med
dejligt solskin. Billedkunstner Anne Marie Egemose førte de godt 20 personer, som havde valgt at deltage; først til
Lusehøj, som alle besteg. Trods lidt støvregn og en del blæst på stedet, fandt vi læ nok til at høre den spændende
historie om, da gravhøjen for mange år siden blev åbnet, og Anne Marie med sin familie overværede udgravningen og fik en unik oplevelse af, hvordan den var lavet og fornemmede, hvordan de mennesker, der byggede den,
havde sat spor i landskabet på denne måde. Hun har gennem årene studeret området med de mange høje, som
flere gange har givet hende inspiration til store gobeliner. Historien er i nyere tid blevet skrevet om, da det har vist
sig - efter store guldfund med metaldetektorer - at det har været flere fyrsteslægter, som gennem 200 år, har haft
magten i området, hvor der har været mange høje.
En del var også oppe på den noget højere Drengehøj, inden turen gik til Helnæs Kirke. Her hørte vi om tilblivelsen af det smukke røde altertæppe, som Anne Marie vævede til kirken for små 20 år siden, hvor også naturen på
Helnæs havde været en inspirationskilde i form af vilde roser. Solen var højt på himlen, da vi fik kaffe i præstegårdshaven efter turen tilbage til bronzealderen. Middagen med kogt laks og 2 slags kød, brød, grønsager og
salat var der god appetit til, og vi var straks tilbage i tiden igen - og så nævner jeg ikke noget om kartofler.

AKS spillede tidlig musik samt keltisk
og nordisk folkemusik
En helt unik oplevelse blev det at høre så tidlig musik
som det næsten 1000 år gamle stykke, der senere inspirerede til DR’s første pausesignal, samt at høre de meget
spændende toner og klange fra de talrige sækkepiber
sammen med celloen og accordeon i både gammel musik
og den, som var komponeret af musikerne. Instrumenternes lyd smeltede sammen til en vellyd, man ikke kunne
bedømme, hvor kom fra. Dejligt også at høre sangstemmer og Rasmus Storms spændende musik fra 1700-tallet.
En herlig dag og aften.
.. fortsættes på næste side
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Vent ikke for længe med bestilling
De tre arrangementer, der stadig er i vente, er dem, der normalt trækker flest gæster, så det er vigtigt med tilmelding. Vi giver derfor modtagere af Nyhedsbrevet mulighed for at bestille nu, inden koncerterne omtales i pressen i
næste uge.

New Orleans Jazz lørdag 27. august kl. 20
Mississippi Stompers giver koncert denne dag, og hvis vejrguderne tillader det, bliver der gjort klar til koncert
i den lukkede gårdhave i Helnæs Gl. Præstegård.
Tag tøj på efter vejret og HUSK tilmelding på tlf. 61 73 45 40 Der er plads til at danse til den swingende,
traditionelle jazz, som spilles af de 6 spilleglade musikere Tony From, banjo og sang, Ture Larsen, klarinet,
Dan Johansson, klarinet/sax, Greg Carter, trompet, Anders Hofset, bas og Peter Zachau på trommer.
Et internatio-nalt orkester dannet i 2007 af erfarne musikere, som
stammer fra landene USA, Sverige, Norge og Danmark.

Operakoncert 10. september kl. 20
Den sidste koncert i år bliver en forrygende operakoncert med
Jesper Buhl i spidsen af dette stjernehold: Sangerne Kiki Brandt,
Mathias Hedegaard og Ulla Kudsk og akkompagnatør
Britt Krogh Grønnebæk.
Vi er stolte og glade over at kunne slutte koncert-sæsonen af med
manér. Der er i skrivende stund stadig omkring 60 pladser, og vi
opfordrer jer til at bestille nu til denne aften med dejlige sange fra
operaens, operettens og musicalens verdener. Vi reserverer bord til
alle forhåndstilmeldte.

Franz Lehárs Den glade enke 5. noveber - mest til nye læsere
Alle operetteelskere skal gøres opmærksomme på, at der nu kun er 5 ledige pladser tilbage til busturen til Hofteatret, hvor der den 5. november køres til hovedstaden for at overvære OperetteKompagniet opføre Den glade
enke. Det bliver Thomas Koppel, Jens Søndergaard, Vibeke Kristensen, Bo Kristian Jensen, Anders Christensen og Jonathan Koppel, som gør operetten levende for os til de smægtende toner af Lehárs musik, spillet
af en trio fra Det Kgl. Kapel under ledelse af Carol Conrad. Glæd jer til denne oplevelse i de fantastisk flotte historiske rammer i Teatermuseet på Christiansborg. Der bliver tid før forestillingen til en rundvisning blandt dronningens gobeliner. Ring straks, hvis I vil med - 61 73 45 40

Kontingent 2016
Vore medlemmer kan komme til koncert til medlemspris; ikke kun til vore egne koncerter, men også når Faaborg
Musikforening og Thorøhuse Forsamlingshus afholder koncerter. Så derfor kan medlemskortet være noget værd
hele vinteren. Alle, der køber medlemskort nu ved de sidste to koncerter, kan bruge det hele næste sæson, som
er foreningens 20. Og det vil blive fejret efter alle kunstens regler.
Vel mødet på Helnæs
Marianne Therp

www.helnæskultur.dk

