Helnæs, den 8. juli 2017

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev
Operakoncerten 1. juli
Koncerten lørdag den 1. juli var Operasangernes aften. Jesper Buhl kom med sopranen Kiki Brandt og pianisten Britt
Grønnebæk og alle var forberedt til tænderne og gav en forrygende koncert med arier og duetter fra operaer, operetter
og musicals, krydret med gode anekdoter. Den yngste gæst i Helnæs Gl. Præstegård den aften var pianistens tre uger
gamle lille pige, og hun gav os - uden at vide det - en unik oplevelse lige efter pausen. Baby skulle have lidt at leve af fra
sin mor, men pausen var slut, og Kiki Brandt traf en hurtig beslutning og sang George Gershwins meget stemningsfulde ”Summertime” fra Porgy and Bess uden akkompagnement.
En meget smuk oplevelse at høre Kikis dejlige stemme a cappella. Koncerten var helt udsolgt, og vi måtte sige nej til 16 håbefulde personer.
Det får mig til at minde jer om, at være i god tid med jeres tilmeldinger
til koncerterne. I kan bestille nu til alle de koncerter, I gerne vil deltage i.

Bestil også plads, hvis I har sæsonkort		
Medlemmer kan stadig købe sæsonkort. Kortet gælder til alle koncerter og skal forevises sammen med medlemskortet. Kortet koster 500 kr.
pr. person. Entré for de sidste seks koncerter er for medlemmer
800 kr. Sparet 300 kr. her i jubilæumsåret 2017.
Medlemmer kan ringe og bestille kortet, så ligger det klar til jer ved
førstkommende koncert.

Musikalsk byvandring
gennem det gamle Paris lørdag den 15. juli
Duo Rosinante tager jer med fra Seinen til Montmartre. Kom med
til de små caféer og charmerende pladser og mærk den typiske
stemning og mød gadeartisternes forførende repertoire. De smægtende musettevalse og tangoer, sange fra Edith Piafs udødelige
repertoire, impressionistiske klange, swingende jazz og ragtime fra
“Det opretstående klaver” - krydret med pantomime og stepdans.
Kom til fransk aften med Duo Rosinante og mød Ellen Margeritha
Rosinante, som tager sig af sang, kontrabas, pantomime & stepdans
og Bent Nante Nielsen, som spiller klaver, harmonika og synger.
Det intime kunstgalleri på stedet er den perfekte ramme om denne
koncert.

Alle medlemmer, som skal til denne koncert,
kan invitere gæster med til medlemspris
denne aften. Medlemmerne skal selv
bestille plads til gæsterne.
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Nytårsgallakoncert
lørdag den 13. januar 2018
Turen går til Operette Kompagniets NYTÅRSGALLA på Bremen
Teater i København, hvor vi skal høre Old Fashioned - herretrioen-med-et-twist - optræde.
De tre operasangere baryton Jens Søndergaard, tenor Thomas Peter
Koppel og bassanger Morten Lassenius Kramp akkompagneres af en
trio af kongelige musikere under ledelse af Carol Conrad. Herretrioen
får ved denne koncert selskab af den hotte diva, sangerinden med
chokoladestemmen Andrea Pellegrini og selvfølgelig bydes der på
champagne og kransekage - indeholdt i prisen. Vi kører igen med
Willemoes Bus, og prisen kr. 888, omfatter bus fra Assens, broafgift,
frokostbord på restaurant, koncertbillet, kaffe og kage på hjemturen.
Der kan etableres opsamlingssteder hen over Fyn.
Tidsplan kommer senere.
Vi har reserveret 54 billetter til koncerten og tilmeldingen foregår
efter først til mølle på vores hjemmeside www.helnæskultur.dk
eller på telefon 6173 4540.

Som sidste år opererer Helnæs Kultur- og Musikforening
med venteliste.
Vel mødt i Helnæs Kultur- og Musikforening
Marianne Therp
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