Helnæs, d. 23. august 2020

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev
Tilmelding er absolut nødvendig -og også afmelding
Desværre kan vi på grund af situationen i øjeblikket ikke være så mange i præstegårdens galleri, da vi skal
sørge for afstand. Derfor opretter vi venteliste til jer, der gerne vil med på et afbud. Det kræver så selvfølgelig,
at tilmeldte, som bliver forhindret, melder fra, når de ved, at de alligevel ikke kommer. Det giver andre muligheden for en koncertoplevelse. Så her er nogle huskeregler:
Tilmelding er helt nødvendig og skal ske senest tirsdagen før koncerten, men vil man være sikker
på at få plads, anbefaler vi at bestille plads nu.
Tilmelding skal ske på www.helnæskultur.dk eller på telefon 61734540.
Betaling skal ske samtidigt med tilmeldingen til enten
MobilePay 48047 eller konto 0847 0000528285.
Meld afbud, hvis du ikke benytter din plads.

Vi passer på hinanden:
- HOLD 2 METERS AFSTAND
- KOM KUN HVIS DU ER RASK
- SPRIT HÆNDER

Lørdag 29. august 2020 kl. 20
koncert med Den fynske trio
Vores forening fik sidste år en stor donation fra Carl Nielsen
Masterclass, da deres aktivitet ophørte og derfor har vi planlagt denne koncert, hvor trioen nyfortolker bl.a. musik og sange
af Carl Nielsen. Trioen består af trompetisten Mads la Cour,
saxofonisten Morten Øberg og pianisten Poul Christian Balslev.
Poul Balslev virker til daglig som organist i Vor Frue Kirke i Svendborg
og han udtaler: ”Udover orglet er klaveret så absolut mit instrument.
Jeg holder meget af at sidde ved flygelet og improvisere. At skrive musik
bliver en større og større del af mit musikerliv, og jeg har efterhånden komponeret musik i et væld af genrer, bl.a.
børnesange, kor, salmer, jazz, kammermusik. Jeg prøver ofte at forny genrerne, men med respekt for traditionen! ”.
De to blæserne i trioen er dedikerede jazzmusikere. Mads la Cour er musiker i DRs Bigband og Morten Øberg
er kendt i talrige sammenhænge i det fynske musikmiljø, ligesom han også har medvirket som scenemusiker på
Odense Teater. Musikken denne aften vil overraske og begejstre, når Den fynske trio udfolder sig.

Når I kommer til koncert
Vi er meget glade for at kunne afholde vore koncerter i år - også selv om det er med et næsten halveret
antal gæster. En fra bestyrelsen modtager jer udenfor porten, da vi skal holde styr på, at ingen kan dukke op
uden at være tilmeldt. Når I kommer ind gennem porten, kan I spritte hænder, og der vil ikke være kø,
da alle på forhånd har betalt. Derefter bliver I vist hen til jeres plads.
Når I køber forfriskninger, beder vi om, at I først går til cafébordet, når der ikke står andre.

Generalforsamlingen 07. august blev afholdt på Mejeriet
Referatet og Formandens beretning vedlægges dette Nyhedsbrev.
Mange hilsner
Marianne Therp
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