Helnæs, den 16. sept. 2017

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev
Herlig og stemningsfuld folkemusik
med Anja Præst Trio
Anja Præst fortalte om sine kompositioner og trioen spillede fantastisk
– snart rørende og sårbart, snart svingende og kraftfuldt: man så ofte
de dansende foran sig. Mange af Anjas kompositioner var som danse.
De tre instrumenter gjorde sig flot sammen – Anjas bløde tone i det
kraftfulde klarinetspil, Jesper Vinthers klangfulde og melodiske spil
på harmonikaen og Peter Sejersens underfundige og rytmiske slag på
kontrabassen.
Stemningen ved koncerten var meget intens, og det lune ironiske spil
mellem de optrædende gjorde sit til at vore gæsters humør boblede.
Det står helt klart, når man hører Anja Præst Trio optræde, at de mange
nomineringer til Danish Music Awards er helt fortjent. Et band, man
ikke kommer udenom, når der skal deles priser ud.

Finalekoncert med hele to tenorer fra
Koppelfamilien lørdag den 23. september
Koncerten er den sidste af de 8 jubilæumskoncerter, som vi har
afholdt i anledning af foreningens 20 års jubilæumssæson.

Det bliver de to tenorer Thomas Peter Koppel og Jonathan Koppel,
der lukker koncertrækken i år.
Den allestedsnærværende pianist, akkompagnatør og arrangør Carol
Conrad leverer musikken til et festprogram ud over det sædvanlige.
Trioen har lovet alt godt fra operaens og operettens verden denne
aften, krydret med neapolitanske slagere og spanske canzoni.
Det bliver hit på hit, en ren ønskekoncert, der åbenbares for et
talstærkt publikum. Vil du med til denne koncert, så er det nu, du
skal reagere.
Thomas Peter Koppel og Carol Conrad har begge været ansat på
Det Kgl. Teater i over to årtier, hvorfra de to turnérede rundt i landet
sammen og det er også blevet til adskillige CD-indspilninger.
Senest “Passione” som indeholder en række populære hits fra støvlelandets musikskat og sågar deres egen lille komposition, “La mia
canzon”.
På denne udgivelse figurerer også Jonathan, Thomas´ 26-årige søn,
der har taget sin bachelor fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
og nu går i mesterlære hos den prominente Reinaldo Macias (tenor),
der selv har en international karriere i gang.
OperetteKompagniet ApS er medstifterne Thomas´ og Carols nyeste
koncept, der slår et slag for trefjerdedelstaktens vidunderlige genre.
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Hvert år sætter kompagniet en wienerisk operettetitel op på
Teatermuseet i Hofteatret på Christiansborg - derefter drager den
på landsdækkende turné.
OperetteKompagniet lagde ud med Csárdásfyrstinden og siden fulgte
Den Glade Enke, der kan opleves i Odense dette efterår.

Helnæs Kultur- og Musikforening har
arrangeret ture til begge operetter
Derudover byder de på flere events i løbet af sæsonen - og fra 2016
den croonende herretrio, Old Fashioned, som optræder ved nytårskoncerten, nævnt sidst i foreningen program.
Mon ikke Thomas også kan lokkes til at give et eksempel på denne
swingende sangglæde i løbet af aftenen.
Thomas, Jonathan & Carol glæder sig til igen at optræde her på
Helnæs, hvor Thomas og Carol tidligere har givet koncert med en
ganske overvældende modtagelse!
Vel mødt i galleriet på Helnæs
Marianne Therp
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