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Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev 

Vi er kommet i gang med programmet for 2020
Takket være danskernes måde at takle corona-reglerne på, er tallene siden 1. april gået stille og roligt den rigtige 
vej. Bestyrelsen har gennem foråret fulgt udviklingen og har efter åbningen besluttet af afholde koncerterne for 
2020, selv om der stadig er restriktioner og vi ikke kan rumme så mange gæster som vanligt. Vi gør alt, hvad vi 
kan for at gøre det til en tryg oplevelse for vore gæster at komme til koncert hos os.                                                                                                                   

Kontingentindbetalinger
Vi savner en del af medlemmernes indbetalinger, men har ikke sendt rykkere ud, da 
der var usikkerhed om fremtiden. Nu glæder vi os til at modtage kontingentet fra alle 
jer, der fortsat ønsker at være medlem her og siger tak til jer, der har indbetalt. 

Ændring i entréprisen for medlemmer                                                                                                                  
Dette nyhedsbrev går ud til alle, der ønsker at høre nyt, når der sker noget i foreningen - ikke kun til medlem-
merne. Alle medlemmer har modtaget en folder for 2020, hvor man på side 7 kan læse om entrépriserne. 
Måske har alle medlemmer ikke nærlæst siden, men her vil jeg gøre opmærksom på, at vi har sat koncertprisen 
for medlemmer ned - fra 125 kr. til 100 kr. Prisen for ikke-medlemmer er stadig 175 for at komme til koncert. 
Børn og unge betaler stadig 50 kr. 

”De lyse nætters sange” søndag den 28. juni                                                                                          
Sammen med De 5 kirker: Sønderby, Kærum, Dreslette, Helnæs og 
Haarby indbød vi til sangeftermiddag i Kærum kirke. De lyse nætters 
sange fra den danske sangskat med komponist og pianist Bodil Heister 
blev gennemført med en fyldt kirke, men med god afstand. Fælles-
sangen løftede sig i rummet og den blev afløst af en vidende og meget 
veloplagt Bodil Heisters fortællinger om digtere og komponister fra 
1800-tallet. Oplevelsen fuldendtes ved en middag på Øbjerggaard, med 
smagsoplevelser fra Holger Drachmanns bryllupsmiddag fra 1879. 

Næste koncert er jazzkoncerten lørdag den 18. juli kl. 20 - Entré halv pris
I år kommer det meget populære jazzorkester Jazz Cats, som alle deltagere i Vinterfesten 2018 vil huske tilbage 
på med glæde. Musikken har rødder fra 30’ernes Louis Armstrong, 40’ernes Count Basie og 50’ernes 
Oscar Petersson og den tog de 90 gæster i Forsamlingshuset med storm.                                                                          
Jazz Cats kommer til Helnæs med 5 dygtige musikere med følgende besætning: Brian Svendsen på tenorsax og 
klarinet, Tage ”Shorty” Pedersen, trombone, Gert Jacobsen på piano, Søren Pedersen, trommer og kapelmester 
Nicolas Kock på kontrabas. Glæd jer til en swingende koncert med musik fra dengang store mestre som Duke 
Ellington og Nat King Cole var helt i top. 

Sommerferierabat til jazz og folkemusik                                                                                                                                       
Folketinget har vedtaget en kultur-sommerpakke, som gør at kultur i skolernes sommerferie kan fås til halv pris. 
Vi har to koncerter i sommerferien: Jazzkoncert lørdag 18. juli og Irsk folkemusik med Jane & Shane lørdag 1. 
august. Tilmeld jer nu! 
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Tilmelding er absolut nødvendig                                                                                                                       
Desværre kan vi på grund af situationen i øjeblikket ikke være så mange i præstegårdens gårdhave, da vi skal 
holde afstand, og derfor har bestyrelsen truffet nogle beslutninger, der skal følges denne sæson:

Tilmelding er helt nødvendig og skal ske senest tirsdagen før koncerten.
Til jazzkoncerten er det tirsdag den 14. juli 2020 kl. 12.  
Tilmelding kan ske til www.helnæskultur.dk eller på telefon 61734540 - allerede nu!    
For at undgå kø-dannelse ved ankomst, skal betaling ske samtidigt med tilmeldingen 
til enten MobilePay 48047 eller konto 0847 0000528285.  

Ingen dans til jazzkoncerten
Dansen plejer at være en del af jazzkoncerten på Helnæs, men i år må vi pga. reglerne ikke danse. 

Generalforsamling
Vi arbejder i øjeblikket på at gennemføre generalforsamlingen i august. I hører nærmere. 

Vi glæder os meget til at møde jer til koncerterne 
på Helnæs, som ud over jazzkoncerten indeholder 
irsk folkemusik med Jane og Shane, fejring af 
Beethovens 250 år, koncert med Den fynske Trio, 
hvor der er fokus på Carl Nielsen, operakoncert med 
Jesper Buhl og en nordisk koncert med Ensemble 
Sirius. 

Har I ingen folder, kan I finde datoerne på hjemme-
siden www.helnæskultur.dk  

Vel mødt til store oplevelser på Helnæs

Marianne Therp
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