Helnæs, den 23. juni 2017

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev
Danning blev hyldet ved 2 koncerter lørdag den 17. juni
Ved første koncert spillede Assens Junior Strings - et strygeorkester af elever og lærere fra Assens Musikskole - i Helnæs
Kirke. En meget velarrangeret koncert, hvor vi hørte komponist Chr. Dannings Rococosuite, som indrammede koncerten med de første fire stykker som indledte og de sidste fire sluttede koncerten. Det var en meget stor oplevelse at høre
Dannings musik, som var lyrisk og indsmigrende og meget varieret i sit udtryk.
Imellem disse hørtes små kendte og ukendte stykker af 6 komponister,
som var samtidige med Danning. Norske Edvard Griegs dejlige ”Morgenstemning” fra ”Peer Gynt”, finske Jean Sibelius’ tema fra ”Finlandia”, Carl
Nielsens sang ”Underlige Aftenlufte”, Franz Lehárs meget populære Vals
fra “Den glade Enke” og sidst Wilhelm Stenhammars ”I Seraillets Have”.
Tak til Karen Valeur og andre fra Assens Musikskole, som har gjort et
stort arbejde med at arrangere de forskellige stykker for strygere og
indøve dem med de unge, dygtige musikskoleelever i Assens Junior
Strings og tak til de andre medvirkende lærere Jitka Jørgensen, Eva
Kobel og Rune Reffstrup.
Efter koncerten gik vi ud på kirkegården, hvor der blev lagt en smuk
blomsterkrans på Dannings grav med ordene, som lød fra folk på
Helnæs efter hans død: ”Hver en tue herovre hvisker om vores ven
Chr. Danning” og Assens Junior Strings spillede hans kendteste stykke
Rococomenuetten. Meget stemningsfuld ceremoni. Derefter gik vi til
huset på Stævnevej, hvor Danning boede de sidste 6 år af sit liv. Vejret
var smukt, og den nuværende ejer Marie sad ude i solen og bød os velkommen og fortalte, at hun sammen med sin mand flyttede ind i huset
i 1948. Tilbage i kirken gav foreningen et koldt glas boblevin.
Alle, der var tilmeldt, gik til præstegården og kunne sidde i præstegårdens gårdhave og nyde et traktement med dansk mad i det herlige
sommervejr.

Aftenens anden koncert var med
Four Funen Females
Her fik gæsterne i præstegårdens galleri sange og musik fra Dannings
tid og fortællinger om både Dannings liv og karriere. Jette Arp fortalte
levende om hovedpersonen Danning ind imellem musikken, og vi fik et
godt indtryk af ham og kender nu både ham og hans musik meget bedre.
Cellisterne Helene Jerg, Karen Valeur og Bettina Fjord og Lisa Balle på
accordeon, spillede mange af hans strygerværker og en del sange.
Den første fællessang ”På Sjølunds fagre sletter” var dog komponeret af
en anden jubilar, Niels W. Gade, som netop i år blev født for 200 år siden.
Der var dejlige genhør af Grieg og Sibelius, og så fik vi den meget spillede
”Tango Jalousie” af Jacob Gade. Mod slutningen af koncerten skulle vi
prøve kræfter med nogle af Dannings sange, som bestemt ikke alle er lige
nemme at synge. Med ”Sangen har lysning” fra omkring 1920 med smuk
tekst af Bjørnstjerne Bjørnson gik det helt godt, men melodien til Peter
Jørgensens tekst: ”Helnæssangen” måtte vi prøve et par gange.
Den var svær.

www.helnæskultur.dk

...fortsat fra side 1
Karen Valeur havde gravet en tekst frem - skrevet for mandskor, som kunne
synges til Rococomenuetten, og den gik det lettere med, da melodien her
flyder mere naturligt. Tak til 4 fynske fruentimmere og specielt en stor tak
til Karen Valeur, som gennem næsten et år har arbejdet med at samle, indøve og lægge program for Danning – dagens to fine koncerter. Mange tak
til Jette Arp for arbejdet med at finde ting frem via forskellige kanaler til
fortællingerne om Danning.
Til sidst vil jeg rette en meget stor tak til vores tidligere kasserer Kurt Kærhave Andersen, som gennem mange år har gravet mange noder og mange,
mange oplysninger frem om Danning, som gjorde, at vi kunne høre helt ”ny”
musik af Danning i lørdags. Kurt har skrevet et digert værk om Danning, som
vi har fået lov at lægge på foreningens hjemmeside. I kan læse meget mere
på www.helnæskultur.dk

Operakoncert med Jesper Buhl
og gæster lørdag den 1. juli kl. 20.00
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I jubilæumsåret har vi lagt os i selen for at præsentere nogle af vores store
succesnavne og med 20 år at tage af og kun 8 koncerter at afholde, måtte
der stor udvælgelse til. Opera og operette er et hit hos mange af vore
gæster. Derfor begynder og slutter vi sæsonen med sang.
Operasanger Jesper Buhl med pianisten Britt Krogh Grønnebæk vil synge
og spille for os, men de har endnu en sanger mere med, nemlig operasangerinden Kiki Brandt. Ingen af dem behøver en nærmere præsentation
- vi glæder os bare. Der er lagt op til en festlig og forrygende koncert. Vores
tilmeldingsliste melder her i skrivende stund om, at det går strygende med
tilmeldingerne; der kommer ny hver dag, men der er stadig plads.
Så tøv ikke for længe, hvis du vil opleve stor sang og optræden på Helnæs.
Som vanligt slår vi dørene op til galleriet kl. 19.15.

Bestilling af plads og sæsonkort 2017
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Til jer, der ikke har vores programfolder liggende, kan der være god mening
i at besøge hjemmesiden, som fortæller om alt, hvad der står i folderen om
koncerter, kunstnere, priser, sæsonkort og betaling.
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Som noget nyt kan der nemt bestilles plads direkte på hjemmesiden,
men selvfølgelig kan man stadig benytte telefonen 6173 4540.
Skal man have mest muligt ud af sæsonkort 2017, kan det stadig købes kun for medlemmer, som kan få alle koncerter for 500 kr.
Vel mødt til koncert 1. juli
Marianne Therp

www.helnæskultur.dk

