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Den romantiske Have og H.C. Andersen                                                                                                 
Vi mødtes ved indgangen til haven en dag med høj 
sol og mange varmegrader. Alle var i luftigt tøj og 
flere bar stråhatte. Vores fortæller Kirsten Grove gav en 
introduktion til herregårdshavernes opbygning 
et dejligt skyggefuldt sted.  

Den første del af den meget smukke have er en åben 
løvskov med flere kanaler og små søer omkranset af 
flotte grønne bregner og hostaer. 

Mange fine steder hørte vi om livet på herregårdene og 
hvordan H.C. Andersen gennem mange år har besøgt 
mange af dem, og hvad han har beskæftiget sig med 
under besøgene. 

Det var en fornemmelse af historiens vingesus at gå på 
de stier, nyde de syn, lytte til den dejlige fuglesang og 
insekters summen, som gæster og folkene på Sande- 
rumgaard gennem tiderne også har oplevet.

Tiden gik lidt i stå og tempoet ned - en lise for sjælen. 

Næste koncert foregår i ”Café Den blå hest” 
lørdag den 7. august kl. 20                                                                                                      
Caféen findes på Helnæs Gl. Præstegård.
Mange har i Coronatiden sikkert drømt om sydens sol 
og musikken på en italiensk pianobar, eller forestillet sig 
stemningen i en parisisk café ved bredden af Seinen eller 
ønsket sig til en irsk pub med skøn folkemusik. 

Det hele og mere til kan opleves, når Duo Rosinante fører os gennem  
en lystig koncert med forførende og smægtende toner og sange fra den 
gamle europæiske folketradition. Programmet veksler mellem musette- 
valse, tangoer, reels og jigs, lystige taranteller og sange om solen, livet  
og kærligheden. Aftenen bliver et varmt genhør med Ellen Margeritha  
Rosinante, som spiller kontrabas, synger, danser stepdans og laver  
pantomime. Bent Nante Nielsen synger og spiller klaver og harmonika. 
Bestil plads på www.helnæskultur.dk eller på telefon 6173 4540
PS! Der var totalt udsolgt sidst Duo Rosinante besøgte Helnæs. 
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