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Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev 

En hilsen midt i en svær tid med isolation og aflysninger
Mange af modtagerne af dette nyhedsbrev er efter al sandsynlighed hjemme. Jeg håber, at alle har klaret sig uden 
at blive syge. Hvis nogen er konstateret smittet, håber jeg, at forløbet går godt og ender med helbredelse. En del 
af jer er også medlemmer af foreningen og har derfor midt i marts måned modtaget brevet med både indkaldelse 
til generalforsamling og aflysning af både generalforsamlingen og turen til Ribe og Grænselystkoncerten. Nu får 
ikke-medlemmer, som modtager vores Nyhedsbrev samme besked. Det havde I sikkert også forventet. 

Vi modtager jo hele tiden besked om aflysning af forskellige koncerter, teaterforestillinger og møder. Mange 
aflyser helt, andre forsøger at få arrangementet afholdt senere. Således er den første koncert med Beethovens 
strygekvartetter aflyst. Den blev nævnt i forrige Nyhedsbrev og skulle foregå hos Kammermusik Odense søndag 
den 5. april. Selvfølgelig vil vi udsende et Nyhedsbrev, hvis noget af det aflyste kan blive aktuelt, når der blive 
åbnet mere op i samfundet. I kan også kigge med på foreningens hjemmeside og facebookside. 

Programmet 2020                                                                                                                                                                  
I brevet var også folderen for vores arrangementer for 2020. Vi har i bestyrelsen glædet os meget til at præsentere 
de mange dejlige koncerter, men kan jo ikke i skrivende stund vide, om vi kommer i gang efter planen, hvor første 
arrangement er den 15. juni med Sigurd Barrett om 100 året for Genforeningen.                                                                        
Vi håber, det bedste. Hele programmet kan ses på vores hjemmeside www.helnaeskultur.dk  

Kultur på en anden måde                                                                                                                                        
Mange kunstnere har fået tom kalender på grund af aflysning af alle deres koncerter. Derfor finder de løsninger 
med at lægge koncerter på nettet. Det er der flere, der har gjort. Her et enkelt eksempel:
Find opslaget på Facebook fra Dreamers Circus coronakoncerter.dk, hvor de reklamerer for en onlinekoncert den 
2. april kl. 20.
De skriver: ‘Looking forward to play some music again. We’re live streaming next week from an apartment in 
Copenhagen! Feel free to join in, wherever you are in the world .’ 
Lyt til dem allerede nu via dette link: https://www.facebook.com/dreamerscircus/videos/191600255609552

Mange hilsner med gode ønsker for fremtiden. 

Marianne Therp
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