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Tak for 2020
Året var for os alle underligt at komme igennem, og for foreningen gav det en masse ekstra arbejde for besty- 
relsen med at finde regler og restriktioner frem, at derefter finde løsninger på, hvordan vi så skulle passe på  
vore gæster og os selv. 

Generalforsamlingen i april blev udsat til august og vores tur til Ribe Domkirke for at høre det nye værk 
Grænselyst, som blev komponeret til minde om 100-året for Genforeningen, blev aflyst. 
Vi sender jer en stor tak for at komme til vore koncerter, som alle heldigvis blev til noget. De bliver jo afholdt 
i sommerhalvåret, hvor næsten alt var åbent sidste år og der var meget lidt smitte i landet. 

Den ny sæson begynder med folke-
musik 08. maj kl. 16                                                                                              
Der venter os en festlig eftermiddag i selskab 
med Bascos 4 musikere: Ale Carr, cittern, Anders 
Ringgaard Andersen, akkordeon og trombone, 
Andreas Tophøj, violin og viola, Hal Parfitt- 
Murray, violin, viola, mandolin og lead vocals.    

De fire musikere, der alle virtuost repræsenterer 
deres instrument, smelter sammen til en sjælden 
enhed, der bærer publikum ind i en verden af rå 
energi og smuk samklang. De forener på fornem-
meste vis traditioner fra nær og fjern med deres 
helt egen sprøde og intense lyd.                      
Basco leverer altid den ypperste koncertople- 
velse, og deres sublime sceneoptræden har ført 
dem rundt på de største filmfestivaler og be- 
gejstret publikum med deres komplekse varia-
tion af musikalske fortællinger, fra medrivende, 
sveddryppende rytmer til melankolske, be- 
tagende sange med musikken og fortællingen  
i centrum. 

BEMÆRK Spillested er flyttet - og vi spiser sammen efter koncerten
I vores folder, som alle medlemmer har modtaget med posten, står der kl. 16.00 i præstegården. Men vi har  
været nødt til at flytte spillestedet til Selskabslokalerne på Øbjerggård, Gudøgyden 12 i Sønderby Bjerge. 
Ved bragende godt vejr bliver det udendørs koncert. Interesserede kan samtidig melde sig til spisning efter 
koncerten, hvor der serveres en italiensk anretning for 130 kr. Drikkevarer betales særskilt. Pladsreservation og 
betaling er stadig nødvendig enten på www.helnæskultur.dk eller på telefon 61734540 senest onsdag 5. maj.

Vi glæder os så meget til at se jer. 
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