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Fra Seinen til toppen af Montmartre - blev en herlig tur                                                                               
Duo Rosinante førte en udsolgt koncertsal gennem det gamle Paris og de tog os alle med storm. Skøn musik fra to 
harmonikaer, flygel, bas og mange vidunderlig sange. Det var ypperligt at møde gadeartisten Edith Piaf, stepdanseren, 
musettevalsene, ragtime- og tangorytmerne og det opretstående selvspillende klaver på en gammel Piano Bar. 
Klapsalverne var efter hvert nummer massive, fællessange som ”Under den hvide bro” og ”My Lord” fik næsten taget 
i galleriet til at lette. En dejlig fransk aften med en helt unik og  meget musikalsk duo.

Traditionel jazz med dans i sommernatten 
lørdag 29. juli kl. 20                                                                                                      
Kapelmester Søren ”Doc” Houlind kommer med sit 7 mand store 
orkester Doc Houlind Revival All Stars og giver koncert i præstegårdens 
gårdhave. Orkestret har, som alle andre, der optræder i denne sommer, 
besøgt Helnæs før, og vi glæder os meget til gensynet med det rutine-
rede orkester. 
Søren ”Doc” Houlind har spillet trommer fra sin gymnasietid, har 
studeret trommespil i New Orleans og er kendt som en dygtig og 
respekteret trommeslager og fik hurtigt plads i Papa Bue & his Viking 
Jazzband og hos Lillian Boutté & her music friends. Efter 40 år som 
trommeslager dannede han i 2002 sit nuværende All Stars Band og 
står nu i spidsen som trompetist. 
Doc Houlind har vakt opmærksomhed over hele Europa med sit hotte 
og lyriske trompetspil, som er inspireret af bl.a. Louis Armstrong.
De 7 medlemmer af orkestret, spiller glad og svingende New Orleans 
jazz, der udover trompet omfatter banjo, sang, klarinet, trombone, 
trommer, bas og klaver.  
Vi håber på en lun sommeraften, der vil give os god mulighed for at 
danse til de skønne jazzrytmer.        Bestil meget gerne plads – og vær 
også sød at give os besked, hvis I ikke kommer alligevel. Så kan andre få 
plads. Vi har haft udsolgt ved de seneste to koncerter og sagt nej til flere. 
Det er surt, når nogen så ikke kommer, selv om de har bestilt. 
Bestil på hjemmesiden eller på telefon 6173 4540

Nytårskoncert - med bus til København 
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. Tilmeldingsfristen nærmer sig, da vi med udgangen af august 
skal bestille koncertbilletterne og bestille plads på restauranten. Pris alt 
incl. 888 kr. Drikkevarer til frokosten for egen regning. Vil du sikre dig en 
plads, skal du reservere inden udgangen af august. 
Herretrioen får selskab af den hotte diva, sangerinden med chokolade-
stemmen Andrea Pellegrini og selvfølgelig bydes der på champagne 
og kransekage, der er inkluderet i prisen - det er jo en nytårskoncert.
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