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Tak for alt
TAK til alle medlemmer. Til jer, der kom til koncert, og 
også tak til alle jer, der trods usikkerhed på grund af 
Corona, købte medlemskort til 2020. Det betød meget for 
os i bestyrelsen at mærke jeres opbakning.
TAK til alle jer, der tog gæster med til koncert og således 
viste dem, hvilke dejlige oplevelser, der venter her på 
Helnæs.                         
TAK til vore lokale annoncører, som med en logo-annonce 
bidrager økonomisk til foreningens virke. 
TAK til ”De 5 kirker” for fællessang i Kærum kirke og til 
Øbjerggaard for bryllupsmiddagen samt til Foreningen 
Norden Assens for støtte til koncerten med Ensemble 
Sirius.
TAK for støtte til:

SOLIST
FORENINGEN



Velkommen
- til store kulturelle og musikalske oplevelser

2020 blev et mærkeligt år                                                
Vores fejring af 100-året for Sønderjyllands genforening
bestod af to dele: En stor koncert i Ribe blev aflyst og 
Sigurd Barretts fortælling blev udsat til august. 
En af de 5 koncerter med Beethovens strygekvartetter 
blev udskudt 2 gange og er endnu ikke spillet.

På Helnæs var vi meget heldige                           
Alle sommerkoncerter blev afholdt, dog med halvt så 
mange gæster som normalt. 

Vi håber at 2021 bliver et godt år                                   
Mange nye kunstnere vil gæste os, om alt går vel, og vi 
kan også glæde os til nogle gode gensyn.

Vi glæder os virkelig meget til at se jer i 2021.
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Østergade 45 - 5610 Assens
www.edc.dk/assens
64 71 31 50
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Støt annoncørerne                      - for de støtter os !

Dalvænget 14 - 5610 Assens - 76 15 32 20 - assens@sds.dk

Søstien 11, Sønderby - Ebberup
Mobil 22 13 90 81 - tts22139081@gmail.com

Agernæs Saltvandssøer 
Helnæsvej 15 - 5631 Ebberup
www.fyn-putandtake.dk
29 44 10 56



Program 2021
Lørdag 8. maj                                                                                                                                       

Folkemusikorkestret
Basco

 Lørdag 12. juni                                                                                
Sopran Signe Asmussen med sit band                                                                                                                                             

The Latin Clásico   

Lørdag 26. juni og 17. juli  
H. C. Andersen

Lørdag 7. august                                                                                                                                           
Rosinante

Lørdag 21. august                                                                                                                                           
Blum & Haugaard trio

Lørdag 4. september                                                                                                                                        
Morten Kargaard Septet   

Lørdag 18. september                                                    
Jesper Buhl og gæster                                                                                                                                           

 Operakoncert

Lørdag 9. oktober                                                                                                                                          
 Ulrich Stærk & Karen Valeur                                                                                                                                           

  Øjeblikkets magi - kammerkoncert
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Løimarksvej 3 - Assens - 64 71 19 09 - www.vtf.dk
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 Ryet 13, Helnæs - Ebberup - 28 92 09 92
gallerilangager@gmail.com

www.gallerilangager.dk 

Støt annoncørerne                      - for de støtter os !

Søbrovej 12 - Sarup                   51 32 88 37 
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Kom til koncert
Koncerterne afholdes i år på lørdage enten på Helnæs 
Gl. Præstegård eller i Kærum kirke, enten kl. 16 eller kl. 20.
Dørene åbnes 45 min. før.
Der kan købes forfriskninger før koncerten og i pausen. 
Betaling på MobilePay til 48047 eller kontant.                                                                                                                                         
                                                                   
Koncertpriser                                                                
Ikke-medlem 200 kr.                   
Medlemspris 125 kr.                    
Børn og unge   50 kr. 
Sæsonkort 2021 -  kun medlemmer 600 kr.  
Kortet giver adgang til alle koncerter i 2021.                                                                     
Bemærk at en enkelt koncert har forhøjede entrépriser.                                                                 

Musikskoleelever kan komme gratis til koncert, 
hvis der er plads - ring mindst 10 dage før.                                                                        

Pladsreservering
Reservér plads via hjemmesiden www.helnæskultur.dk
eller på telefon 61 73 45 40. Husk, at oplyse navn og 
medlemskab på de personer, der bestilles til.                                              

Betaling
Når bestillingen er bekræftet, kan betaling ske til 
foreningens konto 0847 0000528285                            
  

                



Torø Huse Vej 10 - 64 71 33 33 - www.assensdyreklinik.dk 
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Drejervænget 8 - Assens - 64 77 18 18
assens@sportigan.dk - www.sportigan.dk

V I N E  F R A  H . J. H A N S EN

Torvet - Assens - 64 71 11 63 - www.vinspecialisten.dk

Støt annoncørerne                      - for de støtter os !
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Bliv medlem - og få mange fordele
    Modtag programmet med posten
 Deltag i generalforsamlingen 
 Få 75 kr. i rabat på entréprisen hver gang       
 Køb sæsonkort og oplev alle koncerter     
 Tag gæster med til udvalgte koncerter til medlemspris         
 Gå til koncert på medlemsvilkår i Fåborg Musik 
 forening, Odense Kammermusik, Svendborg 
 Kammermusik, Musik Midtfyn og Thorøhuse Forsam- 
 lingshus

Kontingent
- for én person   150 kr.                                                  
- flere fra samme husstand  250 kr.                                                                                                                                              
Sæsonkort fås for 600 kr. - du sparer 325 kr.

Kontingent betales på konto 0847 0000528285                                                             
Betal før 10. april.

Følg godt med på hjemmesiden www.helnæskultur.dk 
og facebooksiden, specielt om Coronaretningslinierne.                     

Nyhedsbrev udsendes både før hvert arrangement og 
hvis vi får andre tilbud. Ønsker du nyhedsbrev, så send 
os en mail på musik@helnaeskultur.dk    
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Støt annoncørerne                      - for de støtter os !

Ungersbjerge 7 - Haarby 
63 13 03 03 - www.aggers.info

Gl. Torøhusevej 30 - Assens
64 71 16 09 - 21 27 69 99
www.pallejohansen.dk

NORDISK KUNST OG KULTUR
EDVARD MUNCH GALLERIET
HELNÆS GL. PRÆSTEGÅRD

Stævnevej 7 - Helnæs - Ebberup - 23 29 75 95
www.dalypeartint.com - pld@dalypeartint.com
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Skaf et nyt medlem                         
- og få fri entré til en koncert
Det er jer, der kender vores forening som koncertarran-
gør og ved, hvad man får ud af at være medlem hos os.  
Derfor er I de allerbedste til at fortælle andre om de 
oplevelser, man kan få ved vores koncerter, foredrag, 
naturvandringer eller kulturelle udflugter. 

Når det nye medlem har betalt kontingent, udløser 
det første koncert til halv pris. Jer, der skaffer et nyt 
medlem, får hver gang fri entré til en koncert.

- HUSK stadig at bestille plads. 

Giv os navn, mobil og mail på 
det nye medlem og bed dem 
betale kontingent. 



De fire musikere, alle virtuose 
på deres instrument, er en sjæl- 
den enhed, der bærer os ind i 
en verden af rå energi og smuk 
samklang. De forener fornemt 
traditioner fra nær og fjern med 
deres helt egen sprøde, intense 
lyd.                         

Basco leverer den ypperste kon- 
certoplevelse. Den intense su- 
blime optræden har ført dem 
rundt på store folk-festivaller 
og begejstret alle med deres 
komplekse variation af musikal-

ske historier, fra sveddryppende 
rytmer til melankolske og be-
tagende sange - altid med mu- 
sikken og fortællingerne i cen-
trum.                                                                      

Glæd jer til nogle skønne timer 
i selskab med Ale Carr, cittern, 
Anders Ringgaard Andersen, ac- 
cordeon og trombone, Andreas 
Tophøj, violin og viola, Hal Par- 
fitt-Murray, violin, viola, mando-
lin, lead vocals.  

Er vejret godt er vi i gårdhaven.

Lørdag 8. maj kl. 16.00                                       
Basco 
- folkemusik og gode fortællinger i gårdhaven
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Sopranen Signe Asmussen Ma-
nuitt kommer med sit 6 - mands 
band, som er en unik konstel-
lation af de bedste latin-jazz 
musikere og vokalister.
De ønsker at forbinde latiname- 
rikansk folklore med ameri-
kanske, europæiske og skan-
dinaviske “klassikere” kompo- 
neret af George Gershwin, Evert 
Taube, Kai Normann Andersen & 
Carl Nielsen.                     
I bandet synger og spiller alle: 
Ernesto Manuitt på cuatro, per-
cussion, Signe Asmussen Ma-

nuitt på violin, percussion, Elvio 
Bravo på guitar, Yasser Morejón 
Pino på bass, Charli Ibañez på 
flute, percussion og Jakob Jo-
hansen på trombone.

Lyt til både latinamerikansk 
folklore og et kendt og pop-
ulært repertoire arrangeret for 
netop dette ensemble, og med 
indbygget, umiddelbar ‘syng-
med-effekt’.

Er vejret godt, er vi i gårdhaven.
                                                                    
                                                                          

Lørdag 12. juni kl. 20.00 
The Latin Clásico                                                                            
Latinamerikansk folklore - med mere
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Sammen med De 5 kirker ind- 
byder vi til en temadag om H.C. 
Andersens tro. 
Forfatter og dr.theol. Kaj Mogen-
sen, Thy, har arbejdet med H.C. 
Andersens hele forfatterskab 
- eventyr, historier, lyrik og ro-
maner. 
Et citat af H.C. Andersen lyder 
”Mit Livs Historie vil vise Verden, 
hvad den siger mig, der er en 
Kjærlighed, der fører Alt til det 
Bedste”.                                                                                           
I sit foredrag vil Kaj Mogensen 
vise, at H.C. Andersens budskab 

er evigt aktuelt. Hans eventyr 
oversættes til mere end 160 
sprog og læses verden over. Kun 
Biblen er oversat til flere sprog!

To lokale musikere, Eva Kobel og 
Karen Valeur, vil kæde dagens                                                                                    
program sammen med fælles-
sange og musik. 

Lørdag 26. juni kl. 15.00 i Kærum kirke                  
Livet - det dejligste eventyr                                                       
- om H. C. Andersen og hans tro    

14

Sted: Kærum Kirke      
Kærumvej 34, 5610 Assens        

FRI ENTRÉ     
       



Efter oplevelsen i Kærum kirke 
kører alle, der har tilmeldt sig 
middagen, til Øbjerggaard. 
Den gang i 1875 blev den arran-
geret af familien Melchior.
Menukortet blev forfattet af hu-
sets døtre, som fantasifuldt gav 

hver ret og hver vin titler efter et 
af H.C. Andersens eventyr. 
Middagen koster 185 kr.
Drikkevarer købes på stedet.
Måltidet skal betales ved tilmeld-
ingen.  Se på side 7 hvordan.    

Lørdag 26. juni kl. 18.00             
Fødselsdagsmiddag på Øbjerggaard                                                                                                    
- H. C. Andersens 70 års middag 2. april 1875                         

Lørdag 17. juli kl. 13.30             
H.C. Andersen i 
Den romantiske Have
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Sted: Øbjerggaard
Gudøgyden 12, 5631 Ebberup         

Sted: Sanderumgaard
Sanderumgårdvej 152
5220 Odense

Udflugt i private biler til Sande-
rumgaard, hvor vi mødes 13.30 
og vandrer i haven med små 
stop med fortællinger med titlen 
“H.C. A. i Den romantiske Have”. 
Midtvejs samles vi til kaffebord, 
hvor fortællingen afsluttes. 

Pris for turen incl. entré, kaffe, 
kage og foredrag 170 kr. 

Tilmelding til 
middag og udflugt  

inden 12. juni
       



Med inspiration fra gamle piano-
barer og irske pubs, den gamle 
europæiske folketradition fra 
Sydens barer i Italien og cafélivet 
ved Seinens bredder, fører Duo 
Rosinante os igennem et lystigt 
program med forførende og 
smægtende toner og sange. 

Programmet veksler mellem mu-
settevalse, tangoer, reels og jigs, 
lystige taranteller og sange om 
solen, livet og kærligheden. 
                                                                                            

Aftenen bliver et varmt genhør 
med 

Ellen Margeritha Rosinante på 
kontrabas, sang, stepdans og 
pantomime.
                                                                                                                                              
Bent Nante Nielsen på klaver, 
harmonika og sang.

Tillader vejret det, afholdes kon-
certen udendørs.

Lørdag 7. august kl. 20.00
Duo Rosinante                           
Velkommen til cafeaften i ”Den blå Hest”
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Blum og Haugaard hører til no-
gen af de bedste fortolkere og 
fornyere af den danske musik- 
tradition. Deres integritet er 
enestående, og deres store vir- 
tuositet og nærvær gør deres 
koncerter uforglemmelige.                                                                               
Aftenens trio forener integri- 
tet, impulsivitet og spilleglæ- 
de.  

Helene Blum har bjergtaget 
mange tilhørere over hele 
verden med sin klare stemme 
og rene inderlige udtryk. 

Harald Haugaard har for længst 
etableret sig som en af Dan-
marks fineste violinister. Hans 
kompositioner trækker bestan-
digt på den rige danske musik-
tradition, som han behandler 
innovativt og vedkommende 
som ingen anden. 

Christoffer Møller er organist, 
jazzpianist og komponist. Han 
har spillet med mange rytmiske 
musikere og arbejdet med både 
symfoniorkestre og big bands.

Lørdag 21. august kl. 20.00
Helene Blum & Harald Haugaard 
- denne aften med Christoffer Møller 
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Med Morten Kargaard Septet 
får vi en harmonisk og ny til-
gang ved sammensmeltning 
af klassisk og rytmisk musik. 
De to umiddelbart forskellige 
genrer vil forene sig i et nyt ud-
tryk. Musikkens spændvidde og 
brede appel kommer for alvor til 
sin ret i Kærum Kirke.

Orkestret knytter ikke en speci- 
fik genre til sig, men udfordrer, 
hvad klassisk musik er. En frygt- 
løs omfavnelse af det nye og 
usædvanlige.

En ny og innovativ lyd med syv 
udvalgte instrumenter fra den 
klassiske og rytmiske verden 
fører lytteren gennem en fan-
tastisk rejse. 

Kompositionerne skrevet af 
Morten Kargaard er påvirket af 
det skandinaviske åbne land- 
skab og dets skønhed, hvor tank- 
erne kan falde på malerier af P.S. 
Krøyer og Nordsøens styrke og 
skønhed.

Lørdag 4. september kl. 20.00
Morten Kargaard Septet
- en klassisk hybrid
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Sted: Kærum Kirke      
Kærumvej 34, 5610 Assens        
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Også i år får vi et dejligt genhør 
med skønne operasangere.  

Vi er stolte og glade for igen at 
kunne byde til koncert med Jes-
per Buhl og hans gæster her på 
Helnæs. Det bliver som sædvan-
lig en koncert med skøn sang, 
glimt i øjet og en fryd for øret.

De to basser, Jesper og Jesper 
optræder med arier og duetter, 
og mon ikke der dukker en syng-
ende kvinde op mellem dem. 

Ved flyglet sidde Anne Lise Quor- 
ning.

I kan glæde jer til en festlig og 
forrygende aften, hvor tonerne 
vil hænge i ørerne længe efter.

Husk at bestille plads i god tid, da 
der næsten altid bliver udsolgt.

Lørdag 18. september kl. 20.00
Operakoncert
- med Jesper Buhl og gæster

Billetpriserne er 50 kr.
forhøjet til denne koncert
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Ulrich Stærk skaber magi, er en 
prisbelønnet og højt berømmet 
pianist i ind- og udland. Han er 
både en sublim solopianist og 
en eftertragtet akkompagnatør, 
der samarbejder med en række 
af de allerbedste musikere, 
orkestre og sangere. 

Karen Valeur er cellist med en 
stor forkærlighed for kammer-
musik. Hendes primære virke er 
som engageret underviser på 
fynske musikskoler, men Karen 
spiller også sammen med andre 

musikere, og gerne musik med 
en nordisk tone. 

Ulrich Stærk og Karen Valeur 
mødtes på konservatoriet i Es-
bjerg i 1981, hvor de delte en 
magisk passion for kammer-
musik. Her 40 år efter på Karens 
60års fødselsdag forenes de 
atter i Brahms´ elskede cello- 
sonate.

Lørdag 9. oktober kl. 20.00
Øjeblikkets magi 
- kammermusik for cello & klaver



Vi skulle efter vedtægterne af-
holde generalforsamling i april, 
men pga. situationen har vi 
valgt at afholde den næsten 
udendørs 29. maj i en stor over-
dækket bålhytte. 
Den cyklende cellist Ida Riegels,
som i den uge kører rundt på 
Fyn, vil indlede kl.15 med at 
spille og fortælle i det idylliske 
naturområde ved fiskesøerne 
på Agernæs. Hun er uddannet 
fra Det Kongelige Danske Mu- 
sikkonservatorium hos blandt 

andre Morten Zeuthen og Jakob 
Kullberg.
Hun har gennem de seneste år 
etableret sig som cyklende cel-
list med turnéer i både ind- og 
udland og vandt i foråret 2020 

Entré 50kr. -medlemmer fri entré.

Efter en pause med lidt forfrisk- 
ninger holder vi generalforsam- 
ling, hvorefter vi vil servere grill- 
pølser med tilbehør.

Lørdag 29. maj kl. 15.00                                                        
Generalforsamling                
- med musik og fortælling som optakt   
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Agernæs Saltvandssøer
Helnæsvej 15, Agernæs
5631 Ebberup



Åbent søndage fra 10-17 og hverdage når vi er hjemme 
Bøgeskovvej 9 - Helnæs - 64 77 14 85 - www.helnaesantik.dk
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Støt annoncørerne                      - for de støtter os !

Ålevejen 3 - Assens - 64 71 29 10 - www.willemoesbus.dk 

Ud over alle grænser og rundt i hele Danmark

Ebberup - hver dag 8.00-21.00 - 64 74 11 82

64 7 4 10 57 - www.voldbrosmedie.dk - info@voldbrosm edie.dk 
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Nørre Alle 55 - Assens - 64 71 16 78 - www.gcauto.dk

Gustav Christensen Automobiler
Suzuki forhandler - Mazda service - Brugte biler
Undervognsbehandling - Erhverv

Støt annoncørerne                      - for de støtter os !

Helnæs Byvej 20 - Helnæs - Ebberup
40 45 67 01 - arne@pihl.dk

Klaregade 23 - Gummerup - Glamsbjerg
www.vestfynshjemstavn.dk

Vestfyns
Hjemstavnsgård



Helnæsvej 4 - Ebberup - 64 77 14 75 
www.gammelbrydegaard.dk

Støt annoncørerne                      - for de støtter os !

Nyt lille italiensk spisested på vej 
i Å denne sommer...

Å Strandvej 102 - Ebberup - 28 41 02 90
www.denmarkfishinglodge.com 

Helnæsvej 9 -  Ebberup 
www.sinatur.dk - glavernaes@sinatur.dk - 63 73 73 73


