Helnæs, den 4. juni 2017

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev
Reformationsåret
Det blev en stor og flot oplevelse i Kærum kirke, da vi sammen med Foreningen Norden Assens, Helnæs, Dreslette,
Sønderby, Kærum og Haarby Kirker tog hul på året den 26. februar ved at være til HØJBORDS MED REFORMATIONEN med fortælling om tiden, maden, klæderne, skikke og musikken. Duo Krydsfelt spillede musik fra tiden
på fløjte og drejelire, og vi smagte mad og drikke. Over 110 mennesker havde tilmeldt sig arrangementet og flere
kom til. Tak for jeres opbakning.

Generalforsamling
Lørdag den 29. april afholdt foreningen sin årlige generalforsamling i
Helnæs Forsamlingshus med efterfølgende Jubilæumsfest med middag og underholdning. Selvfølgelig for at markere, at det er 20 år siden
Helnæs Kultur- og Musikforening for første gang så dagens lys.
Trods konfirmationer om søndagen og sygdom blandt flere tilmeldte
mødte 66 medlemmer op til generalforsamling kl. 16.30.
Fra både formand og kasserer lød der positive kommentarer om
det forgangne år - flere nye medlemmer, gode tilskud fra annoncører og sponsorer samt Assens Kommune, Statens Kunstond og
Solistforeningen og ikke mindst flere gæster til koncerterne.
Stor tak til medlemmerne for det. Giver gode forhåbninger til
fremtiden. Formanden gennemgik de planlagte koncerter i jubilæumsåret, og de høstede flere anerkendende kommentarer.
Bestyrelsen har nemlig valgt kun at indbyde kunstnere, som tidligere
har besøgt Helnæs - med stor succes.
Både formandens beretning og kassererens reviderede regnskab blev
godkendt af generalforsamlingen, som derefter kunne gå til valg af
bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Marianne Therp, Inge-Lise Laulund og Birthe Lis Kristensen.
Alle 3 blev genvalgt. Bestyrelsen ser efter konstitueringsmødet sådan
ud: formand Marianne Therp, næstformand Kirsten Grove, kasserer
Bent Kristensen, sekretær Birthe Lis Kristensen, musikkonsulent Karen
Valeur, webmaster Else Larsen og indkøbsleder Inge-Lise Laulund. Som
suppleanter valgtes Annette Rasmussen og Inger Lund. Som bilagskontrollanter valgtes Jørgen Rasmussen og Eigil Kristensen. Suppleant for
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bilagskontrollanterne blev Mogens Lund. Det var en stor glæde for os i bestyrelsen at se så mange til generalforsamlingen og tak for de rosende ord til os i bestyrelsen.

Jubilæumsfest...
Efter en kort pause blev der budt velkomstdrik rundt og Marianne Therp bød velkommen til jubilæumsfesten og
der blev skålet for foreningen. Efter forretten - kogt kold laks med grønne asparges, kold urtesovs og baguettes
- holdt Kirsten Grove jubilæumstale, og forsamlingen sang hendes jubilæumssang. Hovedretten - nakkekam a la
Provence med krydrede ovnstegte kartofler med tomatsalat og spidskålsalat. Derefter talte Jette Arp om tiden
op til foreningens dannelse, så på udviklingen og hun sendte stor tak til alle tidligere og nuværende hjælpere og
bestyrelsesmedlemmer, som har fået det til at køre gennem de 20 år.

... med koncert
Koncerten blev en stor og rørende oplevelse. Kiki Brandt og Mikkel Grue gav os sange, der egnede sig til ro og
eftertænksomhed og gik fra smukke arier, indsmigrende kærlighedssange, dejlige popnumre, vuggeviser og
meget mere. Mikkel Grue akkompagnerede sangene med flere forskellige guitarer, som han mestrede meget
flot. Smuk og anderledes koncert, som mange gæster takkede varmt for bagefter.
Aftenen sluttede med kaffe og en meget flot og smagfuld festkage. Tak til alle gæster for en dejlig aften med fin
stemning. Vi glæder os til at se jer til vore sommerkoncerter.

Hjemmesiden www.helnæskultur.dk
Det er blevet let at bestille plads nu, hvor det kan gøres i ro og mag hjemme fra computeren.
Pladsbestilling har fået sin egen knap i øverst menulinje.

Nytårsgalla med Old Fashioned
& Pellegrini
Den stilige herretrio-with-a-twist, Old Fashioned,
er årets attraktion - naturligvis i selskab med den
til lejligheden sammensatte nytårstrio, der river
i strengene på bedste wieneriske manér!
Et frisk islæt blandt trekløveret er den hotte diva,
Andrea Pellegrini - denne multikunstneriske
sangerinde med chokoladestemmen, der nu
også giver den som croonernes foretrukne babe ...
Selv om der er over et halvt år til koncerten
lørdag den 13. januar 2018 åbnede vi for
tilmelding til turen ved jubilæumsfesten.
Der er stadig ledige pladser, da vi har reserveret til 54 personer i Bremen Teater i København. Måske
har du læst om turen i pressen og set prisen, som ikke kom med i folderen. Prisen inkluderer bus tur/retur, broafgift, buffet på restaurant, 2 timers nytårskoncert og kaffe og kage på hjemturen og er kr. 888,.
Herretrioen består af Thomas Peter Koppel, Jens Søndergaard og Morten Lassenius Kramp og trioen, som akkompagnerer er Kim Bak Dinitzen, violoncello, Anton Lasine, violin og Carol Conrad, pianist og arrangør.
Som altid serveres der champagne og kransekage undervejs.
Vi sender mail til alle tilmeldte, når betaling skal finde sted og der medfølger nøjagtigt program.
Kontakt foreningen via telefon eller via hjemmesiden, hvis du vil sikre dig en plads på turen.
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Komponist Chr. Danning hyldes 17. juni
Højtideligheden begynder lørdag eftermiddag kl. 16.30 i Helnæs Kirke, hvor Assens Junior Strings under ledelse
af Karen Valeur giver koncert, hvor man kan høre korte værker af Danning, Grieg, Sibelius, Carl Nielsen m.fl.
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spillet ved graven, hvis vejret tillader det. Alle er velkomne til koncert i Helnæs Kirke og der er fri entré.
Dannings hus på Stævnevej ligger i kort gåafstand fra kirken, og man vil derfor slutte med at gå hen og se, hvor
komponisten levede sine sidste år.
Koncerten med kvartetten Four Funen Females kan høres i Helnæs Gl. Præstegaard kl. 19 samme aften. De fire fynske
kvinder bestående af cellisterne Helene Jerg, Karen Valeur og Bettina Fjord og Lisa Balle på accordeon spiller nogle af
Dannings strygerværker og vil også byder også på musik af hans samtidige idoler: Sibelius og Grieg samt Carl Nielsen,
N.W. Gade og Jakob Gade, hvis Tango Jalousi blev komponeret samme år, som Danning døde.
Danning blev aldrig verdensberømt og man kan ved koncerten høre Jette Arp fortælle om, hvorfor han blev glemt.
Det lyriske og det folkelige var Dannings stærke side og takket være Kurt Kærhaves store research har kvartetten fået
endnu mere materiale at arbejde med op til koncerten. Danning komponerede talrige vokalværker, hvorfor Helnæssangen og andre vil være fællessange denne aften.
Man kan tilmelde sig et let traktement - inden den 10. juni - og koncerten i præstegården med Four Funen Females
direkte på foreningens hjemmeside www.helnæskultur.dk eller på telefon 6173 4540.
Vel mødt til koncert på Helnæs
Marianne Therp
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