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Kære modtagere af Helnæs Kultur- og Musikforenings nyhedsbrev
Stående ovationer var helt indlysende det, som Trio Vitruvi fik
Og så absolut velfortjent efter et brag af en koncert, hvor gæsterne i galleriet blev ”forkælet” af Trio Vitruvi ifølge
anmelderen fra Fyens Stiftstidende. De tre musikere, Alexander McKenzie, klaver, Niklas Walentin, violin og
Jacob la Cour, cello, tog os med storm med deres virtuose spil og eminente sammenspil - gav os simpelthen,
det vi havde annonceret – essensen af kammermusik. Om det var kraftfuldt eller blidt – de mestrede det. Med
to stykker af Haydn viste de, hvor meget stemning og smil, der kunne findes i hans musik. Lyt til dem på denne
adresse www.youtube.com/watch?v=zwAf8-oZWEw
og forstå, hvorfor cellisten netop har modtaget
talentpris: Léonie Sonning Musikpris Talent Live 2016.
Det var en stor fornøjelse, som vi havde ventet længe
på og glædet os meget til: at høre denne fantastiske
trio spille for os. Vi blev bjergtaget af inderligheden,
storladenheden, virtuositeten og glæden. Men vi var
ikke de eneste, som var begejstrede, det var de tre
unge musikere også, nemlig for at køre mod Helnæs,
komme til præstegården og opleve vores gæster ved
koncerten. Alle, der har prøvet at køre til Helnæs,
kender det at måtte stå ud af bilen ved Langøre eller på toppen af Danmarks smukkeste ås, der kan ses fra Bobakkerne og betragte det bjergtagende landskab. Sådan havde Trio Vitruvi det også. De lagde dette billede på
Facebook efter koncerten med denne kommentar:

Tre glade drenge på vej fra ét vidunderligt sted
til det næste
Tak til Helnæs i går aftes for den meget store fornøjelse det var at
spille rent Wiener-program hos jer; og nu Nyborg Slots ældgamle
riddersal, der danner stærk ramme omkring trioer af Haydn,
Beethoven og Chausson i aften.
Selv i anmelder Mikael Krarups lange og fine anmeldelse i Fyens
Stiftstidende var der begejstring. Her et uddrag:

”Strygerstemmerne følges kollegialt ad” - i Schuberts ensatsede Es-dur-trio 1828 - ”smukt og præcist
spillet af de to, med et indledende lidt urovækkende pizzicato, mens klaveret bruser som en rivende bæk.
Til sidst får klaverstemmens nattergaleagtige triller dog naturen til at falde til ro, i et måske sidste åndedrag. Alexander McKenzies medrivende fortolkning var overbevisende. Brahms’ Klavertrio i H-dur …
er et mønstereksempel på, at begrebet ’klavertrio’ ikke er en trio for violin og cello med klaver. Her er det
den symfoniske Brahms, der folder sig ud, og Trio Vitruvi viste med al tydelighed et musikalsk mod og et
egalt sammenspil, der indgyder respekt… En næsten provokerende langsom og tøvende Adagio satte så
sandelig de omkringliggende mere iltre satser i perspektiv. Det var frækt, men dejligt virkningsfuldt, og
gav netop det drama og det liv, som dette intense værk indbyder til. ”

Flere koncerter på Fyn
På Fyn kan Trio Vitruvi høres flere gange i sommer: Nyborg Slot søndag 31. juli kl. 19.30, Søbygård,
Ærø onsdag 10. august kl. 19.30 og Egeskov Slot torsdag 1. september kl. 19.30.
.. fortsættes på næste side
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Historisk vandring og folkemusikkoncert lørdag 13. august
Bronzealderhøje, tekstilkunst, oldnordisk mad, tidlig musik, keltisk og nordisk folkemusik.
Et multiarrangement, som består af tre dele. Vandring med fortælling (kr. 40), spisning (kr. 150) og koncert
(kr. 125 for medlemmer og 175 for andre). Man kan vælge hele pakken eller vælge til og fra.

Kulturhistorisk vandring med væver Anne Marie Egemose som guide
Bronzealderhøjene, “Drengehøjen”, “Lusehøjen” og “Kanne-højen”, i landskabet ved Voldtofte på Vestfyn har
inspireret billedkunstner og væver Anne Marie Egemose til store arbejder. Vi skal se højene og høre om hendes
inspiration fra naturen til de store gobeliner – og også om, hvor inspirationen til motivet i kortæppet i Helnæs
Kirke kom fra. Efter besøget i kirken på Helnæs går vi til galleriet, hvor der kl. 18.00 serveres ”oldnordisk mad”.
Af hensyn til indkøb skal bindende tilmelding ske nu og allersenest den 9. august på telefon 61 73 45 40.
Man mødes til vandringen på P-plads i Ebberup overfor Ebberuphus (den gamle kro), Ebberupvej 70, 5631
Ebberup kl.14. Vi fordeler os i bilerne og kører til gravhøjene, da der er begrænsede parkeringsmuligheder der.

Folkemusikkoncert med ensemblet AKS
Dagen slutter med musik funderet i traditionel folkemusik – især inspireret af den keltiske tradition. De tre
musikere, som spiller, har også komponeret en del af musikken. De er kendt fra utallige folkemusikfestivaller og
blev i 2000 kåret som Årets fynske Musiknavn. Det er Carsten Rosenlund, Lisa Balle og Karen Valeur som i slutningen af 80’erne dannede AKS. Gruppens særkende er et bredt og meget afvekslende repertoire med personligt udtryk og et farverigt lydbillede. Instrumentariet når vidt omkring: fløjter, guitar, sækkepibe, cello, harpe,
accordeon og sang. AKS har hovedet i vinden og rødder langt ned i jorden og musikerne er meget inspireret
af middelaldermusik, landskaber og stemninger og temaet passer derfor godt til dagens vandring. Under koncerten vil der også kunne høres musik af 1700-tals spillemanden Rasmus Storm, som stammer fra Vestfyn.
Glæd jer til en dag med kultur, kunst, mad og tidlig, keltisk og nordisk folkemusik.
Marianne Therp
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