Helnæs, d. 21. april 2022

Kære modtagere af Nyhedsbrevene - både medlemmer og ikke - medlemmer
Velkommen til endnu en spændende sæson
25 års jubilæum med festmiddag kun for medlemmer og 9 koncerter, som afholdes 5 forskellige steder, og hvor
alle, der er plads til, kan deltage. Tilmeld jer i god tid!

Det første kvarte århundrede
I 1997 blev foreningen dannet og kan nu fejre 25-års jubilæum, så alle sejl bliver sat til, og det afspejler sig i årets
koncertprogram, som er sendt ud til medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. I bestyrelsen er vi glade og begejstrede for at kunne præsentere
et flot jubilæumsprogram. Det gælder både flere unge talenter med baggrund i henholdsvis folkemusik og klassisk musik samt velkendte jazzmusiktalenter, som vi skal opleve et nyt sted i år og skønne operasangere med meget mere, som selvfølgelig også omfatter en festmiddag for medlemmerne.
Hele programmet - med mulighed for at tilmelde sig nu - findes på
foreningens hjemmeside www.helnæskultur.dk

Første arrangement
Traditionelt begynder sæsonen med en kirkekoncert og i år sker
det lørdag den 7. maj med koncertfortællingen ”Tid til tiden”, hvor
den kendte trio bestående af skuespiller Nis Bank Mikkelsen, klarinettist Jens Schou og på harmonika Anders Vesterdahl Singh optræder
med oplæsning af værker af Inger Christensen, Poul Borum, Benny
Andersen og kirkefaderen Augustin.
Koncertfortællingen foregår i Kærum kirke kl. 15.00
og oplæsningen veksler med klezmermusik. Herefter er der
middag på Øbjerggård.

Tilmelding og betaling
Begge dele kræver tilmelding hurtigst muligt - og senest den 25. april
- på telefon 6173 4540 eller på hjemmesiden. Entrépris til koncertfortællingen er kr. 50 og pris for middag kr. 145. Drikkevarer betales
særskilt på dagen. Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen
- hvis der er plads.

NYE KONCERTSTEDER
Galleri Knadring
Som medlemmerne har kunnet læse i programmet for 2022, er Helnæs
Gl. Præstegård blevet solgt til privat beboelse fra 1. maj i år. Derfor måtte
foreningen finde nye græsgange. Det blev Galleri Knadring på Helnæs
Byvej 20, som vi nu lejer til de fleste af årets koncerter.
Det bliver selvfølgelig noget andet, men vi glæder os meget til at byde
vore gæster velkommen det nye spillested. Samtidig sender vi mange
hilsner og megen tak til Jette og Per for de 24 år, vi har måttet afholde
vore koncerter i de skønne rammer i Helnæs Gl. Præstegård.

www.helnæskultur.dk

Saltvandssøerne på Agernæs
Jazzkoncerterne har vi meget ofte afholdt i præstegårdshaven, og sidste år prøvede vi en kort cellokoncert ved
fiskesøerne på Agernæs, før vi holdt generalforsamling.
Det var skønt at sidde midt i naturen og opleve begge
dele, så i år holder vi jazzkoncerten samme sted.
Vi håber på godt vejr, men beder alle, som gerne vil
deltage, tage bestik af vejret, når I tager hjemmefra.

Hjemstavnsgården
Et nyt samarbejde, som også er nævnt i programfolderen, resulterede
i at holde høstfest, som i ”gamle dage”.
Det bliver på Hjemstavnsgården i Gummerup, hvor vi vil dække de to
begreber, vores forening er skabt til, nemlig kultur og musik. Kultur,
fordi deltagerne vil opleve en høstfest fra en svunden tid, som arrangørerne på gården holder i hævd på flotteste vis, og musik, fordi vi ud over
gårdens festligheder også kan nyde unge talentfulde folkemusikere.
Læs mere på hjemmesiden eller i folderen.

Jubilæumsmiddag for medlemmerne lørdag 9. juli
I år bliver jubilæumsmiddagen igen holdt i Forsamlingshuset på
Helnæs, men i år bliver middagen optakt til en fastlagt koncert, som
alle skal købe billet til, nemlig folkemusikerne Jane & Shane. Det vil
sige, at både medlemmer og ikke-medlemmer kan bestille plads til
koncerten. Kun medlemmer kan bestille plads ved middagen, som
er en gave til medlemmerne. Drikkevarer betaler man selv.

Generalforsamling fredag 29. april kl. 19.00 på Galleri Knadring
HUSK hurtig tilmelding, hvis du vil med!

Vi begynder med musik og fællessang kl. 19.
Derefter afholdes generalforsamling, hvorefter
ejerne af galleriet vil vise rundt. Foreningen er
herefter vært ved en lille servering, som vi plejer.
Af hensyn til indkøb beder vi om tilmelding.
Generalforsamlingen er kun for medlemmer,
som har betalt kontingent.
Vel mødt til jubilæumssæsonen 2022.
Marianne Therp
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