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Kære modtagere af Nyhedsbrev nr. 8

Koncerten med Morten Kargaard septet 
4. september 2021                                                                                                                                             
Det er ikke hver dag, man oplever koncerter med en-
sembler, der tæller hele 7 musikere. For at have luftrum 
og masser af akustik havde foreningen valgt, at kon-
certen med Morten Kargaards septet skulle finde sted 
i Kærum Kirke.

Allerede mens ensemblet øvede, kunne man glæde 
sig over, hvordan tonerne bølgede under kirkens 
hvælvinger. Vellyden af de 4 strygere blandede sig 
med kapelmesterens guitar og de 2 blæsere. Det ene 
øjeblik foldede et tæppe af strygerklang sig ud under 
blæsernes melodiske strofer, det næste bød på livlige 
melodier ført an af violinen, ofte med folkemusik-præg. 
Snart udgjorde guitaren, kontrabassen og trompeten 
en rytmisk sektion med jazzede akkorder og riffs, snart 
genlød rummet af flygelhornets eller engelskhornets 
varme, bløde klang.

Al musikken var komponeret af Morten Kargaard, der 
også introducerede værkerne. Titlerne og fortælling- 
erne dannede billeder i vore hoveder. Det meste af 
musikken, vi hørte på denne smukke sensommerdag, 
stammede fra 2 af ensemblets seneste CD-indspil- 
ninger. Men der var også nye kompositioner, såsom 
”Wrong Winter” - Morten Kargaards kommentar til 
klimaforandringerne. 

Koncerten begyndte med sommerfuglenes yndefulde 
vingeflugt og endte med indiansk shaman-sang og 
inciterende rytmer. I sandhed noget af en rejse - ofte 
præget af det åbne, nordiske landskab og havets 
styrke og skønhed.

Sublim præcision og utrolig indlevelse i musikken og 
sammenspillet, hvad enten der var tale om meditative 
passager eller energiske rytmer. Septetten formåede 
i den grad at udfordre og bygge bro mellem klassisk
 musik og diverse rytmiske genrer. Et spændende 
musikalsk bekendtskab!                
                Af Karen Valeur
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Lørdag 18. september kl. 20 Operakoncert med Jesper Buhl i spidsen
Den nok mest traditionsrige koncert hvert år på Helnæs er, når operasangerne med deres sang løfter loftet 
i galleriet på Stævnevej. Vi kan på lørdag kl. 20.00 åbne dørene for Jesper Buhl, som med glimt i øjet kalder 
koncerten ”To basser og en sild”
De to basser, Jesper Buhl og Jesper Brun, optræder sammen med Mette Marie Øyen med klassiske arier og 
duetter, og mon ikke der også vil være store musicalsange på programmet. Ved flyglet sidder Anne Lise  
Quorning. 

Man vil opleve en festlig og forrygende aften, hvor tonerne vil hænge i ørerne længe efter.                                                                                                 
Det anbefales hurtigt at bestille plads ved at besøge www.helnæskultur.dk 
- eller ved at ringe til telefon 6173 4540. 

Vi glæder os til at se jer. 

Marianne Therp


