
Helnæs, d. 21. september 2020

Kære modtagere af foreningens nyhedsbrev 

Lørdag den 12. september Ensemble Sirius                                                                                    
”Rejsen gennem den nordiske natur” blev en helt unik koncert. Både på  
grund af musikuniverset, men også på grund af fremførelsen, og fordi vi  
alle blev præsenteret for de komponister fra forskellige lande eller områder 
i Norden. Der blev vist en videooptagelse af komponistens kommentarer 
inden musikken blev spillet af de meget dygtige unge musikere på flere 
forskellige instrumenter og overraskende andre hverdagsting. Musikken 
kom fra komponister på Færøerne, Sverige, Åland, Island, Danmark og 
Grønland. Et meget spændende koncept, som gav os en spændende 
oplevelse. 

Lørdag den 26. september kl. 20                                                                                                      
Operasanger Jesper Buhl med gæster                                                                                                                          
En koncert fuld af sang og musik med operasangere og pianist.  
UDSOLGT - med venteliste, som kræver en opringning.                                                                                                                                      
Årets sidste koncert på Helnæs bliver et dejligt genhør med operasangeren Jesper Buhl, som tager to af sine 

sangerkolleger med. Det bliver sopranen Elisabeth Dreisig og tenoren 
Mathias Hedegaard, som begge gæter Helnæs for første gang.   
De tre sangere akkompagneres af pianist Britt Krogh Grønnebæk, som  
vi kender fra mange koncerter her på Helnæs.
På den sædvanlige, uhøjtidelige facon fortæller Jesper Buhl om sangene 
som fremføres. Det kan være uddrag af operaer, operetter og musicals. 
Aftenens kunstnere er alle erfarne med flotte karrierer.

På grund af situationen i øjeblikket skal alle bestille plads på 
www.helnaeskultur.dk på forhånd. Koncertprisen er 225 kr.  

- medlemmer 150 kr. børn og unge 50 kr. Hvis man vil med på vores venteliste, skal man kontakte foreningen på 
telefon 6173 4540. Kom kun, hvis du er rask - hold afstand - sprit hænder - medbring mundbind.

Kontakt også foreningen, hvis du er tilmeldt og IKKE vil komme. Det er vigtigt for os -og for dem på ventelisten. 

Mandag 28. september kl. 17 Genforeningsjubilæum fejres i Thorøhuse Forsamlingshus                                               
Der er stadig enkelte ledige pladser - og god coronaafstand mellem gæsterne.                                                             
Sigurd Barrett vil med sang og musik formidle historien om Genforeningen i et nutidigt perspektiv for både børn 
og voksne.                                                                                                                                                                          
Priserne er incl. sandwich og beløbet skal betales ved tilmelding til forening Nordens konto: 6853-0001008933  
Voksne 150 kr. for medlemmer af vores forening. Ikke-medlemmer 175 kr. Børn 75 kr.  
OBS! Tilmelding senest mandag d. 21. september - altså idag  - til Bolette Eggers på mobil: 21442498 eller mail:  
bolette.eggers@mail.dk
                                                          
 Mange hilsner                                                                                                                                                         
Marianne Therp  
 

Vore koncerter er støttet af Assens kommune, Statens kunstfond og Solistforeningen                            

Vi passer på hinanden:

- HOLD  2 METERS AFSTAND  
- KOM KUN HVIS DU ER RASK 

- MEDBRING MUNDBIND 
- SPRIT HÆNDER

www.helnæskultur.dk


