Helnæs, d. 1. august 2019

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev
Musik & Lyrik - lørdag den 27. juli 2019
Sæsonens største bifald blev Christina Bjørkøe til del, da hun
slap tangenterne efter aftenens sidste nummer ifølge programmet, nemlig Carl Nielsens ”Chaconne”. Efter flere fremkaldelser
valgte hun igen at sætte sig ved flyglet, hvor hun gav os et
ekstranummer - noget melodiøst af Fini Henriques.
Musik & Lyrik - koncerten, med Danmarks bedste Carl Nielsenfortolker, pianisten Christina Bjørkøe og hendes mand digteren
Niels Hav, blev en stor succes for alle gæsterne. Musikstykker og
oplæsning af digte afløste hinanden og blev et samlet hele.
Niels Hav er en digter, man lytter intenst til, og det var ikke svært at tage digtene til sig. Let forståelige og aktuelle emner, om livet tilskikkelser. Et manifest blev det også til, med både alvor og humor, som for øvrigt mange
af de andre digte også indeholdt. Christinas musikprogram var meget varieret aftenen igennem. Hun begyndte
med hele to stykker af 200 års-jubilaren Clara Schumann, ”Præludium” og ”Romance”, hvorefter vi hørte Robert
Schumanns ”Der Dichter Spricht” - og Niels Hav læste et digt om de to komponister ”Kærlighed”.
Før pausen spillede Christina Bjørkøe Fini Henriques’ ”Sommerfugl”, som ledte fint hen til den helt nykomponerede musik ”Dyrenes Univers”. De enkelte etuder med denne samlende titel handler alle om et dyr og er skrevet af
mange forskellige danske komponister, som Christina har bedt om at komponere til sig. En af komponisterne,
Birgitte Alsted, var oven i købet til stede. Hun fortalte efter koncerten om arbejdet med opgaven. Vi hørte 4 - 5
dyr indtage flyglet før pausen og fortsatte med nogle flere dyr efter. Christina Bjørkøe afsluttede med J.S. Bachs
Sarabande fra partita i e-mol og som nævnt Carl Nielsen.
En stor, spændende og givende koncert, som nogle gæster oplevede som den bedste, de nogensinde havde hørt
på Helnæs.

Jazz og dans i sommernatten - lørdag den 10. august kl. 20
Traditioner er gode at have. En af vore i Helnæs Kultur- og Musikforening er at engagere et godt jazzorkester
med speciale i god traditionel jazz, som vi både kan lytte og danse til. Vi kan i år præsentere jer for Mississippi
Stompers, som med sine 6 herlige musikere: banjospilleren Tony From, trommeslageren Benny Gilberg, Anders
Hoffset på bas, Ture Larsen på klarinet, Dan Johansson på saxofon og Gregory
Carter på trompet, virkelig får det til at svinge i gårdhaven. De diverterer altid
med glad, traditionel New Orleans-jazz, som nok skal lokke jer ud at danse.
Vil I opleve noget ganske særligt, skal I dukke op i galleriet i god tid - denne aften
åbner vi dørene allerede 19,05. Inden koncerten vil jazzpianisten Jørgen Borch
tage plads ved flyglet i galleriet. Han fortæller i sin bog ”Suset fra Vingården” om
en lang karriere, hvor også mødet med mange af jazzens virkelig store stjerner
omtales. Der vil være mulighed for at købe bogen til særpris denne aften.
Pladsbestilling er stadig vigtig, selv om vi har plads til flere i gårdhaven end i
galleriet - bestil på www.helnæskultur.dk - eller på telefon 6173 4540. Påklædning efter vejret. Husk evt. sjaler
eller tæpper.

Tilmelding til lørdag den 24. august - Kulturhistorisk dag på Helnæs
Helnæs fra istid til vikingetid - vikingemad - tidlig musik i Helnæs kirke
Foredraget i forsamlingshuset på Helnæs kan du reservere plads til nu og gerne inden den 16. august, men vil
du spise med af buffet med fortidsretter efter foredraget, så er det senest den 9. august, du skal bestille og
betale. Læs mere på hjemmesiden.
Vel mødt - Marianne Therp
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