Helnæs, d. 23. juli 2019

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev
Folkemusik kan noget særligt
The Quiggs betog os igen med deres energiske drive i musikken og de mange gode historier de fortalte mellem numrene.
Gamle sange knyttet til lokale historier, gode rytmer og en
masse sange, vi skulle synge med på og forventningerne
til os var store, når selv lange omkvæd blev indøvet. Det gav
en skøn stemning både at lytte og synge med. Danske sange
blev det også til, hvor Stephen sang lidt med på dansk.
Musikinstrumenterne var mest guitarer, men banjoen, og de
to trommer - kaldet bodhran, som Stephen kaldte ”den store tromme” og ”den lille tromme” på dansk.
Galleriet var godt besat med gæster som levede med i koncerten på alle punkter. En skøn sommerkoncet.

Musik & Lyrik
- to verdensnavne på Helnæs
lørdag den 27. juli

Pianist Christina Bjørkøe og digteren Niels Hav
Komponist Clara Schumann
I år fejrer vi 200 året for pianist og komponist Clara Schumanns fødsel
i musikbyen Leipzig. Allerede som 14-årig komponerede hun sin
klaverkoncert i a-mol, opus 7, der har mange store kvaliteter. Hun komponerede en række mindre værker, hvor især de to scherzi, opus 10 og
14, ofte bliver fremhævet. Med sin sonate i g-mol og variationerne over
et tema af Robert Schumann, opus 20, viste hun, at hendes ideal var at kombinere romantikken med klassikkens former.

Koncert i Helnæs Gl. Præstegård ”Musik & Lyrik”
Ved koncerten vil en af vore helt store pianister, Christina Bjørkøe, spille musik af både Clara og Robert
Schumann, Carl Nielsen, Fini Henriques og J. S. Bach, samt give smagsprøver på det nye værk DYRENES
UNIVERS – nyskrevne etuder af bl.a. Anders Koppel, John Frandsen og Anders Nordentoft.
Christina Bjørkøe har en stor international baggrund. Hun var elev af Therese Koppel, blev elev hos Seymour Lipkin i New York og afsluttede sine studier hos Anne Øland på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun har siden været solist ved talrige koncerter i Europa, USA, Sydamerika og Asien.
Forfatteren Niels Hav har udgivet en række digt- og novellesamlinger og hans poesi er oversat til mange
sprog. Han har blandt andre legater modtaget Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. Niels Hav vil mellem musikværkerne læse nye digte og uddrag fra sine seneste digtsamlinger.

Særligt for medlemmer af foreningen
Koncerten den 27. juli er alle medlemmers mulighed for at spørge i omgangskredsen om nogen vil med
for at se, hvad der sker i Helnæs Kultur- og Musikforening. Ja, det kan man jo egentlig altid, men ved
denne koncert kan de komme ind for medlemspris, når de følges med jer til koncert.
HUSK - Det er også medlemmer af foreningen, som skal bestille pladser til både sig selv og gæster.
Vel mødt - Marianne Therp

www.helnæskultur.dk

