Helnæs, d. 23. oktober 2021

Kære modtagere af Nyhedsbrev nr. 10
Koncerten, som vi havde kaldt
”Øjeblikkets magi”
- blev en magisk aften - med kammersammenspil
- og flere overraskelser
Karen Valeur havde dagen før koncerten fejret sin 60-års
fødselsdag og det blev hende, der måtte inkassere flere
uventede hændelser.

Birthe Lis bød velkommen og gæsterne i lokalet gav
et stort bifald som varm velkomst til de to musikere.
Karen fik overrakt en vase med roser og en gave fra
Helnæs Kultur- og Musikforening, som hun for snart
25 år siden var med til at løbe i gang og som hun
stadig er i bestyrelsen for.
Musikerne satte sig til rette, og så fik Karen den næste
overraskelse, idet Ulrich Stærk - efter aftale - satte gang
i en fødselsdagssang, som alle sang med på. Ulrich
Stærk undskyldte overfor Karen, som fik lidt tid før hun
indledte Brahms’ sonate i e-mol, for cello og klaver. Før
pausen spillede Karen 3. sats fra Hindemiths Solosonate
for cello, og Ulrich spillede nogle satser fra Tjajkovskijs
klaveralbum Årstiderne.
Serveringen i pausen var en overraskelse for os alle,
idet der var brunsviger og fødselsdagsboller til alle.
Koncertprogrammets sidste nummer var Prokofievs
sonate for cello og klaver i C - Dur. Den fyldte sal brød
straks ud i et langt og velment bifald for de store
præstationer, vi alle havde været vidne til - og så fik
vi efter et par fremkaldelser et dejligt ekstranummer,
Svanen fra “Dyrenes karneval” af Saint-Saëns.
En stemningsfuld afslutning på en magisk aften.
De to musikere fik aftenens sidste overraskelse, idet
foreningen havde valgt at hædre begge musikere med
en buket i anledning af deres 40-års jubilæum.
Straks sprang en journalist frem og fotograferede
Karen og Ulrich med buketterne. Billedet og en flot
artikel kom onsdagen efter i Folkebladet.

Tak for en god deltagelse i koncertsæson 2021 - men det er ikke slut med skøn musik
Alle koncerterne har været godt besøgt, specielt de sidste, hvor coronarestriktionerne ikke mere satte en bremse
for, hvor mange gæster, vi kunne have.
I foreningens regi tager vi til Esbjerg for at overvære en aften med Phillip Faber og Anne Glad, hvor den danske
sangskat er i centrum. Du kan nå at tilmelde dig og tag gerne en nabo eller god ven med, men det skal ske inden
udgangen af oktober måned. Betal ikke straks, men vent til vi har gæster nok til turen.
...fortsættes næste side
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Som medlem af Helnæs Kultur- og Musikforening kan I komme til koncert i 4 andre musikforeninger på Fyn
og komme ind på deres medlemsvilkår. De har sæson i vinterhalvåret, så der er flere koncerter at nyde.

Det drejer sig om
Fåborg Musikforening

faaborgmusikforening.dk

4087 5266		

8 arrangementer

Kammermusik Odense

kammermusikodense.dk

kasserer@kammermusikodense.dk 		

6 koncerter

Svendborg Kammermusik

svendborgkammermusik.dk

6220 5447		

Musik Midtfyn

facebook.com/Musik-på-Midtfyn 6267 1790 - 3069 6315 		

6 koncerter
???

De har dygtige musikere på plakaten, men I skal være medlem hos os. Hvis I ikke har modtaget jeres medlemskort
for 2021, så kontakt mig med oplysning om jeres navn, adresse, og evt. telefon, så sender jeg det til jer.
Gerne på min mail mstherp@gmail.com
Læs mere om En aften med Phillip Faber – turen, om tilmelding, betaling og om programmet på de næste sider.
Marianne Therp

Kultur-udflugt med Helnæs Kultur- og Musikforening
Hvis du er så glad for at synge, at du deltog i
morgensang med Phillip Faber, vil du måske også
med på denne tur, som foreningen har arrangeret
til Esbjerg Musikhus?

En aften med Phillip Faber og
den danske sang
Mød Phillip Faber, som du ikke har set ham før
- til en unik aften i sangens tegn med masser af
personlige fortællinger.
Phillip Faber vil denne aften øse ud af sin viden
og dele sin glæde ved den danske sangskat med

dig. Det bliver en eksklusiv aften, hvor ikke alt
er planlagt på forhånd, og hvor fællessang og
samtale vil skabe en helt speciel stemning. Både
sangene, det at synge og ikke mindst følelserne
forbundet med sang er omdrejningspunktet,
når Phillip Faber sætter sig ved flyglet og i samtale med livsstilseksperten Anne Glad indtager
scenen.
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Sangen samlede Danmark
- med morgensang og fællessang

Turen går til Esbjerg
- tirsdag den 1. februar 2022

Under coronakrisen er interessen for sang vokset,
og skønne strofer og smukke melodier dyrkes i
fællesskab, endda på landsdækkende tv i ”Fællessang – hver for sig”. Du kan nu høre, hvordan
Phillip oplevede pludselig at stå i midten af det
hele i programmerne, der samlede Danmark
i en svær tid, hvor alle følelser i befolkningen
sad uden på tøjet.
Den danske sang og dens betydning for os
Den danske sangskat er enestående, og ingen
andre lande har så broget og rig en arv, der
bruges og fornyes hver eneste dag. Phillip Faber
vil dele sin kærlighed til den danske sang og give
dig et indblik i sin egen historie og liv.
Det handler om betydningen af sangen, hvad der
gør en sang god og ikke mindst alt det, som sang
gør ved os.

Når vi har valgt at køre til Esbjerg for at opleve
Phillip Faber live, vil vi også gerne se noget andet.
Derfor ser programmet sådan ud.
Mødested bagerst på REMA 1000 P-plads i Assens
Mødetid kl. 12:45 med afgang kl. 13:00
Kaffe/te og muffins serveres i bussen på vej til
Esbjerg.

Andet stop bliver Hjerting Kirke, hvor
vi ca. kl. 16 får rundvisning.

Første stop bliver ved skulpturen
‘MENNESKET VED HAVET’
Kunstneren Svend Wiig
Hansen har skabt fire
9 meter høje figurer,
som skuer ud over havet.
Ifølge kunstneren skildrer
“de fire hvide mænd”
det rene og ufordærvede
menneskes forbundethed
med naturen - som da
det kom ud af moders liv, og før det møder
verdens alligevel så fascinerende tummel.
Figurerne spejder ud over havet og kan fra
søsiden ses i op til 10 kilometers afstand.

Herefter kører vi til Musikhuset, hvor vi skal spise
Stjerneskud i restaurant “Kunsten” kl. 17.30
Drikkevarer betales særskilt.
Kl. 19:00 i Musikhuset: En aften med Phillip Faber
og Anne Glad og den danske sangskat

Hjerting kirke
Kirkens arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen er
inspireret af bl.a. de nøjsomme og enkle vestjyske
middelalderkirker. Bygningen er præget af enkelhed i form og materialer, godt håndværk, og det
naturlige lys spiller en stor rolle.
Altervæggen er udsmykket af billedhugger
Robert Jacobsen. Figurerne breder sig ud over
hele væggen, hvor Kristusfiguren i midten er den
dominerende.
Menneskeskikkelserne er ikke lige store, hvilket
giver en dybde, og samtidig har Robert Jacobsen
fulgt et gammelt princip, hvor mennesker får
størrelse efter deres betydning.

Kl. 21:15 Bussen kører retur til Assens. Der serveres
en flaske vand og 1 stk. frugt i bussen.
Hjemkomst ca. kl. 23.15

Tilmelding: mstherp@gmail.com
- senest den 24. oktober 2021

Pris:

alt incl. kr. 850.
Drikkevarer til maden betales særskilt

Betaling:

konto 0847 0000528285 		
eller MobilePay 48047

Betaling skal ske mellem d. 25. - 30. okt. 2021

www.helnæskultur.dk

