Helnæs, d. 4. september 2016

Kære modtagere af Helnæs Kultur- og Musikforenings nyhedsbrev

Koncert med Mississippi Stompers 27. august
Musikforeningens bestyrelse og de trofaste hjælpere afventede spændt lørdagens vejrudsigt og dækkede op
til dans og hygge ved bordene i gårdhaven. Og heldigvis blev det flot, flot solskin, ikke helt så blæsende og slet
ikke så køligt som spået. Da de lyse nætter er ovre på denne tid af sommeren, var der tændt levende lys, ikke
bare på bordene, men også i talrige lygter rundt omkring - det gav en fantastisk stemning. De lune temperaturer
passede storartet til at få besøg af et orkester, der diverterer med New Orleans-jazz. Og Mississippi Stompers fik
det virkelig til at swinge, hvad dansegulvet også vidnede om. Denne aften var der 2 stand-ins i orkestret, banjospilleren Tom Nissen og trommeslageren Benny Gilberg, men sammen med “hornsektionen” - Ture Larsen på
klarinet, Dan Johansson på saxofon og Gregory Carter på trompet - og Anders Hoffset på bas lød det som om, de
aldrig havde bestilt andet end at spille sammen!
Og det talstærke publikum nød de mange gode numre og ikke mindst, når musikerne slog gækken løs i diverse
improvisationer - jo stemningen var høj i gårdhaven!
Karen Valeur

Operakoncert 10. september kl. 20
Jesper Buhl har sammensat et stjernehold til denne sidste koncert i præstegården. Man kan derfor glæde sig til også at høre Kiki Brandt, Mathias
Hedegaard og Ulla Kudsk og akkompagnatør Britt Krogh Grønnebæk.
Det bliver god underholdning fra start til slut. Der bliver blide og kraftfulde
sange fra flere genrer, latter og smil, gåsehud og kuldegysninger. Vil I være
en del af denne aften, så skal I kontakte foreningen på telefon 6173 4540,
så reserverer vi plads til jer, så I ikke behøver komme tidligt. Vi åbner som
altid dørene til præstegården kl. 19.15, hvor serveringsbords-teamet er
klar til at betjene jer.

Operetten Den glade enke 5. november
Der har været et par afbud til turen på grund af en rund fødselsdag, så det kan nås endnu at sikre sig en plads på
turen til Hofteatret på Christiansborg, der er derfor nu 3 ledige pladser!
Afgang fra Assens kl. 10 og Odense kl. 10.30. Kontakt mig på min mail, hvis I vil med, så sender jeg program og
andre praktiske oplysninger. E-mail: mstherp@gmail.com
Vel mødt til den sidste koncert på Helnæs denne sommer.
Husk, at I som medlem hos os kan gå til koncert i både Thorø Huse Forsamlingshus og Faaborg Musikforening på
deres medlemsvilkår.
Marianne Therp
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