Helnæs, d. 24. juni 2019

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev
Babettes Gæstebud blev en dejlig indledning på sæson 2019
Lørdag den 11. maj i Kærum Kirke og på Øbjerggaard
Tilslutningen til dette spændende koncept var overvældende. Alle kunne komme i Kærum kirke
og overvære Koncertfortællingen Babettes Gæstebud - Nadverens Himmelstige. Den indledtes
af Nis Bank Mikkelsens fortælling om Babette, om det samfund hun kom til og om familien hun
arbejdede for indtil hun besluttede at lave det fantastiske måltid. Herefter læste Nis Bank Mikkelsen, i mindre bidder, de kapitler, som omhandlede selve måltidet og efter hver oplæsning fortolkede de to musikere læsningen med rammende musik, der satte teksten i
musikalsk perspektiv. Anders Singh Vesterdahl på accordeon og Jens Schou på
klarinet leverede en utrolig flot og meget varieret ramme om fortællingen, og
alle tre høstede et langt og kraftigt bifald fra den fyldte kirke.
Ved fortolkningen af Babettes menu, som Øbjerggaard stod for, var pladsen
selvsagt begrænset, men det var fantastisk som tilmeldingerne væltede ind.
Der blev udsolgt, så det blev godt 90 personer, der oplevede både at komme
ind til det smukt dækkede bord, at høre Carsten Wolffs spændende fortælling
om, hvordan middagen blev skabt til filmen i sin tid, middagens fem retter
med suppe, blinis med kaviar, vagtel i sarkofag, ost med frugt og kage. Under
middagen sang vi nogle sange og hørte Kirsten Grove, vores næstformand
i foreningen, fortælle om Karen Blixen. Stemningen var i top, og vi fik - efter
denne dags mange forskellige indtryk og oplevelser – mange af vore gæsters
umiddelbare taksigelser og store tilfredshed med det hele.
Vi sender stor tak videre til De 5 kirker - Haarby, Dreslette, Helnæs, Sønderby
og Kærum for samarbejdet om dette arrangement.
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Tango Sensation åbner sæsonen i Helnæs Gl. Præstegård
Lørdag den 29. juni kl. 20
Efter en meget rost premiere ved Odense Symfoniorkesters kammermusikserie Pro Musica
i december 2015 og flere udsolgte koncerter på scener i Danmark, Frankrig, Luxemburg og
Bulgarien, har Ensemble Odeon besluttet at præsentere flere interessante programmer for
et endnu større publikum. Ensemblet optræder i flere konstellationer - denne aften som tangotrio. Til koncerten kommer vi til at høre musik af Astor Piazzolla, Richard Galliano (som var elev
af Piazzolla) Carlos Gardell og vor egen Jacob Gade, der jo som bekendt komponerede den
udødelige ”Tango Jalousie”. Tango Sensation bevæger sig på den smalle linje mellem klassisk
og tango, mellem moderne musik og jazz. Den flotte akkordeonklang vævet sammen med
saxofonens magt og violinens ømhed giver ensemblet en fantastisk lyd. Ensemble Odeon,
som trioen udspringer af, har sin base i Odense, og medlemmerne tæller professionelle
musikere med stor erfaring fra de danske musikscener.
Trioen fortolker tango m.m. med fleksibel musikalitet, virtuost temperament og stort overskud. Sammenspillet går op i en højere enhed med den begavede akkordeonist Julija
Skipore, saxofonisten Bartlomiej Piotr Wawryniuk og violinisten Ivaylo Dechkoff, som med
sin elegante klang og sit musikalske og tekniske overskud leder ensemblet med stor
sikkerhed igennem det krævende og anderledes forfriskende repertoire.
Vær med ved denne koncert og få en stor oplevelse.

Århundredets Operettekoncert åbner for tilmelding NU!
Lørdag den 26. oktober - bustur fra Assens til Hofteatret | OperetteKompagniets 5-års jubilæum
Det bliver de festligste timer tænkes kan indenfor trefjerdedelstaktens i forvejen boblende univers, når
OperetteKompagniet fejrer sit 5-års jubilæum det sted, hvor alle premiererne er løbet over de skrå brædder
igennem årene: nemlig på Teatermuseet i Hofteatret.
De første 5 år skal fejres og et hav af solister har meldt deres ankomst og de vil alle blive akkompagneret af
den spektakulære Århundredetrio, som vil give uddrag fra netop de mange forestillinger og øvrige events,
ensemblet for valsens ve og vel har stået for.
Glæd jer til de mange store navne på den danske musikscene, som alle stiller op denne eftermiddag i livsglædens tegn.
Strygergruppen er lagt i hænderne på aldeles kompetente musikere fra Radiosymfoniorkestret og Det Kgl.
Kapel, under Carol Conrads kyndige ledelse. Det hele bindes sammen af den altid oplagte og fortællelystne
konferencier, Thomas Peter Koppel.
Tilmelding kan ske nu - gerne via vores hjemmeside www.helnaeskultur.dk eller på telefon 61734540.
Ved overtegning laver vi venteliste. Når tilmeldingen er bekræftet indbetales et depositum på 400 kr. pr.
person, gerne på MobilePay 48047 eller ved kontooverførsel til konto 0847 0000528285.
Restbeløbet på 695 kr. pr. person skal indbetales senest den 28. september.
Program følger senere til alle tilmeldte, og beløbet 1095 kr. omfatter bustransport, broafgift, stor buffet, entrébillet til koncerten, champagne og
kransekage i pausen, samt kaffe og lidt fortæring i bussen.
Drikkevarer til buffeten er for egen regning.
Vel mødt til koncertrækken på Helnæs 2019.
Marianne Therp

