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Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev

Det blev en dejlig sommeraften med skøn jazz                                                                                                                                     
”Det var en lørdag aften” og gæsterne strømmede igen til den gamle præstegård på Helnæs og takket være de mange 
forudbestillinger var gårdhaven klar med borde, stole, lys og blomster til at tage imod alle. Men nogen selvfølge var 
det ikke, at vi kunne sidde ude, og lytte til Doc Houlind Revival All Stars. Vejret havde i ugen op til koncerten skiftet 
mellem regn og sol, og udsigten var ikke den bedste. Glæden var derfor stor hos os alle over eftermiddagens opklar-
ing og at den holdt. Stemningen var i top, da det 7 mand store orkester gik i gang med at spille og gårdhaven fyldtes 
af svingende New Orleans Jazz. Meget hurtigt kom flere gæster ud 
på dansegulvet og den skønne stemning holdt hele aftenen. Mange 
fik også glæde af musikken, mens de fik set på udstillingen i galleriet.                                                            
Orkestret fik mange klapsalver både efter numrene, men også efter 
de enkelte musikeres solo på instrumenterne. Det var en helt igennem 
skøn aften og dejligt mange gæster udtrykte deres store tilfredshed 
ved afskeden på deres vej ud i sommernatten. 

Folkemusikkoncert med BASCO 
lørdag den 12. august kl. 20                                                                          
Med virtuositet, nærvær og pulserende energi tager bandet Basco dig 
med på en autentisk, musikalsk rejse. De forener på fornemmeste vis 
skandinavisk, engelsk, keltisk og amerikansk tradition og gør det til 
deres helt egen, originale lyd med sprøde arrangementer og intensitet 
i særklasse.

Det prisvindende band BASCO bjergtager publikum 
- kom og bliv en del af det 
Bascos sublime sceneoptræden har ført dem verden rundt, hvor de  
har optrådt på de største folk-festivaller og begejstret publikum med 
deres komplekse variation af musikalske fortællinger, der rummer alt 
fra medrivende, sveddryppende rytmer til melankolske, betagende sange - fælles for dem alle er, at musikken og 
fortællingen er i centrum. Basco favner bredt og leverer altid den ypperste koncertoplevelse. 
De fire musikere i kvartetten spiller alle virtuost på deres instrument, så musikken smelter sammen til en sjælden 
enhed og som publikum bliver du båret ind i en verden af rå energi og smuk samklang. BASCO består af Ale Carr på 
cittern, Anders Ringgaard Andersen på accordeon og trombone, Andreas Tophøj på violin og viola samt Hal Parfitt-
Murray på violin, viola, mandolin og sang.                                                 
HUSK pladsbestilling - enten på www.helnæskultur.dk eller telefon 
6173 4540 både for medlemmer med eller uden sæsonkort og
alle andre. Dørene til kunstgalleriet åbnes kl. 19.15.

Med venlig hilsen Marianne Therp
                          

I pausen midtvejs i koncerten kan I blive 
tilmeldt busturen til Nytårs-koncert på Bremen 
Teater i København, lørdag den 13. januar 2018


