Helnæs, den 6. sept. 2017

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev
”En dejlig koncert…”
”Den bedste koncert i år…”
”Det var ganske enkelt enestående at høre Walentin & McKenzie”
Sådan lød det, da gæsterne forlod koncerten ”Jorden Rundt” med den
brillante duo Walentin & McKenzie. Inden da havde galleriet genlydt
af meget skønne og ret varierede stykker klassisk musik af Brahms,
Kreisler, Dvorák, Hubay, Tjajkovskij, Gershwin, de Falla, Riccardo Drigo,
Debussy, Elgar og Jacob Gade.
Niklas Walentin viste sine virtuose evner på violinen i mange forskellige tempi og med varieret kraft og sammen med Alexander McKenzie
spillede de et ganske særegent program med musik fra hele verden.
Klapsalverne fra vore glade og tilfredse gæster strømmede duoen i
møde taktfast efter hvert eneste musikstykke. Både vi og vore gæster
fik gåsehud og følte nakkehårene rejse sig flere gange i løbet af koncerten. En storslået aften. Skønt at opleve så dygtige musikere her på
Helnæs.

Prisbelønnet komponist og klarinettist
- Anja Præst spiller med sin trio på lørdag den 9. september kl. 20
Anja Præst hører til eliten af dansk folkemusiks klarinettister og er
desuden en meget talentfuld komponist og arrangør. Når hun lørdag
den 9. september kommer til Helnæs Gl. Præstegaard med sin trio,
vil man fra kl. 20 kunne høre både hendes rytmiske og kraftfulde
klarinetspil, hendes kompositioner og arrangementer. Med sig har
hun to stærke navne fra den danske folkemusikverden, Jesper Vinther
på harmonika og Peter Sejersen på kontrabas.
Anja Præst har været nomineret som årets folk-komponist for sin
solo CD ”Hemmeligheden” og har 5 gange modtaget Danish Music
Awards, den ene gang for Folk’s Special Award.
Som det er nævnt før, når Helnæs Kultur- og Musikforening inviterer til
koncert, kan det være en god idé at reservere plads. Koncerten er åben
for alle og reservation kan foretages på tlf. 6173 4540 eller på hjemmesiden www.helnæskultur.dk
Sidst Anja Præst Trio besøgte Helnæs var der helt udsolgt!
Vi glæder os til at se jer til den næstsidste koncert i vores 20 - års jubilæumskavalkade.
Marianne Therp
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