Helnæs, d. 13. maj 2018

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev
Lørdag d. 26. maj kl. 15.00 Kaj Munk i Ord og Toner
Meget snart har vi vores første koncert i 2018 - sæsonen i Helnæs Gl. Præstegård. Det bliver en ganske særlig
oplevelse med både fortælling, smuk sang og musik samt flere fællessange og det hele handler om digterpræsten Kaj Munk.
Koncertfortællingen er kommet i stand ved et samarbejde mellem Trioen Corde di gioia - Strings of Joy og
sognepræst Annette Wiuf Christensen. Trioen arbejder historisk og fordyber sig ved denne koncert i tiden
omkring Anden Verdenskrig, og vi vil stifte bekendtskab med værker af blandt andre Carl Nielsen, Rachmaninoff og Elgar.

Corde di gioia er et ensemble for historiske koncerter
Navnet er italiensk for “strenge af glæde” og udtales [kårde di djåia].
I vores programmer gør vi mere end bare at spille
musikken - vi søger at formidle stemningen fra en tidsperiode med musik, sang, opera, kostumer, lyrik, formidling og underholdende indslag. Vi studerer tiden i
alle dens facetter og skriver en drejebog, der udover
musikken også kan inkludere teater, poesi og formidling
og finder derved frem til en tidsperiodes stemning.
Corde di gioia består af sopran Maria Johannsen og
hendes to døtre, Anna og Giuly og optræder over det
meste af Danmark og i udlandet. F.eks. har vi flere gange
spillet i Bath/England, Italien. Vi samarbejde fast med Museum Sønderjylland,
Koldinghus, Foreningen af Kunstnere ved Hospice og løser opgaver for Inspiring
Denmark. Vi har medvirket ved Århundredets Festival i Århus, Sønderborgs store
1864-fejring og Art Festivalen i Kerteminde.
Et udpluk fra trioens hjemmeside

Annette Wiuf Christensen, der hele livet har været optaget af Kaj Munk og hans værker, er fortælleren denne
eftermiddag. Hun har studeret hans liv og samtid, samt interesseret sig for udgivelser om Kaj Munk uden for
landets grænser og for den betydning, han derved har haft på frihedskampe andre steder i verden.

Fællesspisning
Vi er glade for at kunne spise sammen efter koncertfortællingen og nyde hinandens selskab efter en
rørende eftermiddag. Vi får en to-retters menu incl. kaffe og kage for 195kr. Tilmeldingen er i forhold til
datoen i folderen udsat til senest tirsdag den 22. maj. Enten på telefon 6173 4540 eller på hjemmesiden
ww.helnaeskultur.dk
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Trioen Corde di gioia - Strings of Joy synger og spiller
musik fra Kaj Munks samtid. Mange komponister
var dybt berørte af tidens begivenheder, af krigene
og den politiske og kulturelle udvikling i Europa og
verden. Det gav de udtryk for i deres musik. Vi skal
høre uddrag af værker af Carl Nielsen, Rachmaninoff
og Elgar m.fl. og synge fællessange til tekster af Kaj
Munk - og selvfølgelig er “Den blå anemone” med.

Vel mødt i galleriet på Helnæs
Marianne Therp

Som tillæg til dette nyhedsbrev følger kort omtale af
generalforsamlingen den 24. april 2018
Som omtalt i folderen og indkaldelsen blev generalforsamlingen for første gang afholdt i Helnæs Gl. Mejeri.
Det var en god oplevelse at se de hyggelige rammer, Margit og Kim havde skabt til mødet.
Som vanligt indledtes generalforsamlingen af musik af dygtige musikskoleelever under ledelse af Karen Valeur.
Det var dejlig musik og der var en fin akustik i mejeriet. Stort bifald til musikerne.

Fra referatet
Palle Hermansen blev valgt som dirigent.
Fra formandens beretning: Koncerterne i 2017 har været godt besøgt - måske som følge af salget af
sæsonkort, som er en nyskabelse hos os. Vi fortsætter med sæsonkort. Tak til alle som hjalp med praktiske
gøremål til jubilæumsfesten og især til Kirsten Grove for dejlig kage, jubilæumstale og -sang.
Tak til Jette Arp og Per for jubilæumsudstilling med plakater fra vores 20 år.
Marianne Therp gennemgik alle de mangeartede arbejdsopgaver der hører til bestyrelsens arbejde
igennem året med vægten på det arbejde, der ligger i at lave en folder. En særlig tak til Else for arbejdet
med kontakt til annoncører - de er en stor økonomisk hjælp for foreningen - lad os støtte dem, når vi kan.
Bent har for et par år siden lavet en ny og flot hjemmeside - gå ind og kig på hjemmesiden og benyt de 		
funktioner, der ligger på siden. Stor tak til Else og Bent for det flotte arbejde de lægger i at styre hjemmesiden. Marianne Therp præsenterede herefter koncerterne i den kommende sæson.
Beretningen blev godkendt.
Kasserer Bent Kristensen gennemgik regnskabet for 2017, som generalforsamlingen godkendte.
Kontingentmæssigt har vi i 2017 haft 127 medlemmer - et rekordstort antal, som glædede kassereren.

Budgettet blev godkendt og vi fortsætter med uændrede kontingenter.
Indkomne forslag: Bestyrelsen forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.
På valg til bestyrelsen er: Kirsten Grove, Karen Valeur, Else Larsen og Bent Kristensen.
De blev alle genvalgt.
Som suppleanter valgtes Inger Lund og Bente Haines.
De 2 nuværende bilagskontrollanter Jørgen Rasmussen og Eigil Kristensen blev genvalgt.
Mogens Lund blev valgt som suppleant.
Under eventuelt var der ros til bestyrelsen fra flere sider både for dens arbejde med koncerterne og
for den flotte folder.
Kommentar fra kassereren: Hvis man bestiller plads til en koncert via hjemmesiden, får man en skriftlig 		
bekræftelse. Hvis man ringer og bestiller, ringer vi tilbage og bekræfter bestillingen mundtligt.
Der kom et forslag till bestyrelsen om, at opkræve et depositum, når der arrangeres ture.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for udført hverv.
Margit havde anrettet et lækkert traktement efter generalforsamlingen, som foreningen var vært ved - bortset fra
drikkevarer. Der var god stemning og meget hyggeligt samvær.

