Helnæs, den 19. august 2017

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev
BASCO - både sublimt og for fuld udblæsning
			
Koncerten med BASCO havde vi set frem til længe, og det blev en
virkelig livlig aften, hvor de dygtige og virkelig
godt sammenspillede musikere gav os det, vi vidste de kunne, men
nu så meget mere. Fra ved første koncert på Helnæs nærmest at være
4 kåde gadedrenge, hørte vi nu et forfinet, ja et ligefrem sublimt lydbillede, hvor musikerne gav flot plads til hinanden. Det ene øjeblik i
en intim og lys klang. Det næste med fuld energi i virtuose keltiske
sæt. Vi blev heller ikke snydt for gode historier og sange.
Begejstringen var stor og klapsalverne i det fyldte galleri udløste
flere ekstranumre. Dem må vi bare høre igen.
Af Marianne Therp og Karen Valeur

Skal du med til Nytårskoncert
med tre operasangere og en diva?
Vi har stadig ledige pladser til Nytårsgalla-koncerten i København
lørdag den 13. januar 2018. Koncerten foregår på Bremen Teater
om eftermiddagen, så vi kommer ikke så sent hjem. Som nævnt før,
er de tre sangere i herretrioen Old Fashioned baryton Jens Søndergaard,bassanger Morten Lassenius og tenor Thomas Peter Koppel
og de får selskab af sangerinden med chokoladestemmen
Andrea Pellegrini.
Prisen for turen er 888 kr. , som inkluderer busturen fra Assens med
opsamling henover Fyn, broafgift, frokostbuffet på restaurant i København, koncertbillet, champagne og kransekage samt kaffe med brød
på hjemturen. Din eneste udgift på dagen er drikkevarer til buffeten.
Vi sender en mail ud i løbet af efteråret, når vi skal betale billetterne.
Tilmeld dig gerne inden udgangen af august, hvorefter vi bestiller
koncertbilletterne. Enten på www.helnæskultur.dk eller på telefon
6173 440. Opgiv din mail, så vi kan sende dig program for dagen
og hvilke opsamlingssteder, der bliver.

Flyv med Jorden Rundt lørdag den 26. august
med Walentin & McKenzie
To talentfulde unge klassiske musikere - udsprunget af Trio Vitruvi
- spiller kammermusik af høj klasse. De har kaldt koncerten ”Jorden
Rundt”, da de har valgt musik fra flere forskellige lande på kloden.
Blandt de mange komponister, som vi skal høre musik af, er vores egen
Jacob Gade og Brahms, Kreisler, Dvorák, Hubay, Tjajkovskij, Gershwin,
de Falla, Riccardo Drigo, Debussy, Elgar.
.. fortsat på næste side..
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.. fortsat fra forrige side..

Duoens helt sublime spil kommer ikke af sig selv
Niklas Walentin begyndte at spille violin da han var seks år gammel. Meget tidligt begyndte han at optræde i Radio
og på TV, og han er i dag en af de største unge internationale solister. Niklas har haft studier på det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og på Concervatorio Svizzera Italiana i Schweiz. Niklas har vundet mange konkurrencer og priser,
og han er blandt andet 3-dobbelt prisvinder i den Internationale Carl Nielsen Violin Konkurrece 2012, og modtog den
Danske Kritikerrings ærespris 2015. Niklas Walentin spiller på en Johannes Fransiscus Pressenda q. Raphael fra 1837,
købt og venligst udlånt til Niklas fra Augustinus Fonden.
Født ind i en musikerfamilie, flyttede Alexander McKenzie til Danmark i 2007 efter Australsk opvækst. Her forsatte han
sine studier hos Amalie Malling på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han havde sin første klavertime som
seks- årig og spillede sin første offentlige koncert i Sydney, da han var ti år gammel. Siden da har han givet koncerter i
det meste af Europa, Rusland og Kina. Alexander har vundet mange første priser og modtaget legater, blandt andet fra
Leonie Sonning 2012 og Harby Fondet 2016. Han har endvidere spillet med de fleste Landsdels orkestre i Danmark
som solist.
I pausen midtvejs i koncerten kan I blive
tilmeldt busturen til Nytårs-koncert på Bremen
Teater i København, lørdag den 13. januar 2018

Koncerten Jorden Rundt er medlemskoncert - og hvad er det?		
Endnu flere bør have chancen for at opleve denne enestående koncert og mærke den unikke stemning
i galleriet, når Helnæs Kultur- og Musikforening indbyder til koncert.
Det er medlemmerne af foreningen, der må vælge blandt venner, naboer og familie, hvem de vil indbyde til koncert
på Helnæs. Foreningen tilbyder, at medlemmernes gæster ved denne ene koncert kan komme ind for medlemspris
kr. 125. Eneste krav er, at medlemmerne selv reserverer plads til sig selv og deres gæster.
Vi ser frem til at tage imod jer i kunstgalleriet.
Mange hilsner Marianne Therp
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