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Kære modtagere af Nyhedsbrev nr. 2

Lørdag 29. maj kl. 15 koncert, kl. 16 generalforsamling og WIN - WIN - WIN                                                                         
I Helnæs Kultur- og Musikforening har vi gennem alle årene haft musikalsk underholdning, som oftest af forskel-
lige musikskoleelever og en eller to lærere, før vores generalforsamling. Netop i år, måtte vi pga. corona ikke 
afholde noget for mere end 5 personer. Bestyrelsen besluttede derfor at udsætte generalforsamlingen til 29. maj 
og at afholde den næsten udendørs. 
Musikskolerne har gennem måneder arbejdet digitalt, og sammenspil har været svært. Derfor valgte vi at få en 
aftale med Den cyklende cellist Ida Riegels, som på det tidspunkt er på turné på Fyn.

Koncerten afholdes kl. 15 ved Saltvandssøerne på Agernæs, Helnæsvej 15, 5631 Ebberup.
Ida Riegels spiller og fortæller.  Efter en pause, hvor foreningen serverer en forfriskning, holder vi generalfor-
samling kl. 16. Den holdes i en nærliggende bålhytte. I år vil vi efter generalforsamlingen servere grillpølser med 
tilbehør. Derfor ønsker vi tilmelding fra vore medlemmer. Entrépris incl. en forfriskning 50 kr. 
Alle medlemmer har FRI entré. 

Bliv medlem 
Medlemskort kan købes på stedet - pr. hoved kr. 150/par kr. 250 årligt.
Tilmelding til koncerten på tlf. 6173 4540 senest fredag den 28. maj kl. 12.                                                          
HUSK Coronapas - håndsprit - mundbind til man sidder ned - medbring evt. stol og tæppe.

Bestil plads i god tid                                                                                                                                  
Koncertlokaler har her efter åbningen af kulturlivet en begrænsning af antal deltagere i forhold til arealet, lige-
som sidste sommer. Selvfølgelig kan det henover sommeren blive ændret, men indtil videre kræver det hos os,
at alle, som vil til koncert, skal tilmelde sig på forhånd -  og da der er pladsbegrænsning, anbefaler vi tilmelding 
i god tid og senest tirsdagen før koncerten. Gå gerne på hjemmesiden og foretag tilmelding der. 
Vi opretter venteliste, og ringer til jer, hvis der skulle komme afbud.

Fribilletter til medlemmer?                                                                                                                         
Kender du nogen, som kunne have glæde at et medlemskab hos os? Kontakt os med navn, mobilnr. og mail og 
bed dem betale kontingentet. Der er fordele for både det nye medlem og for dig. 
Når kontingentet er betalt, får det nye medlem sin første koncert til halv pris og du, som har skaffet medlemmet, 
får en koncert med fri entré. Der skal selvsagt stadig bestilles plads til koncerterne. 
Det er en WIN-WIN-WIN - historie. Foreningen får et nyt medlem. TAK. 

Marianne Therp

www.helnæskultur.dk

                     
Uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos bla. Morten Zeuthen og Jakob Kullberg.                                                                                                       
Vandt 1. præmie ved Berlingskes Klassiske Musikkonkurrence. Bestod Royal Schools of Music’s eksaminer med Distinction.
2014 ‘Featured Artist’ ved California Audio Show. Turné med Bachs cellosuiter i USA, Canada, England, Tyskland, Bhutan, Thailand, 
Japan og Indien.
2017 med i forestillingen ‘Porøset’ på Det Kongelige Teater. Komponerede og uropførte sine værker i Birkerød                                                                                        
Gennemførte i Tyskland en 450 km lang turne i Bachs fodspor med musik for cello og blokfløjte.                       
2018 byggede hun sin egen specialdesignede cello og cyklede 1233 km fra Schweiz til Holland langs Rhinen med 40 planlagte 
koncerter undervejs.                                                                                      
2019 gik turen fra København til Skagen med 41 koncerter på 30 dage.                                            
2020 blev Ida Riegels kåret som ‘Årets Ildsjæl’ på DR P2 for “Cello Tandem Tur” med nye medspillere på hver etape.

FAKTABOKS om
 Ida Riegels   


