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Kære modtagere af Nyhedsbrevet

Først noget om koncerter
Koncertfortællingen TID til Tiden og middag på Øbjerggård
Sæsonen fik en flyvende start med fantastisk oplæsning af Nis Bank Mikkelsen i topform.
Noget at tænke over og noget, som bragte smilene frem. Musikerne spillede mange skønne melodier,
voldsomme, blide og nogle i vildt hurtigt tempo. Alle tre kunstnere viste deres store virtuositet. Tak til alle de dejlige
tilbagemeldinger. Carsten Wolf tog udgangspunkt i Benny Andersen, som vi havde hørt flere tekster fra i Kærum
kirke. Ikke om hans forhold til tid, men til mad. Han holdt først
rigtigt af mad, da han smagte sin sidste kones mere eksotiske
mad. Carsten serverede en buffet, hvor strudsegryde var et
spændende indslag. Dejligt var det igen at kunne samles til
middag efter første koncert.

Nordens Tone lørdag 21. maj kl. 20
Et spændende orkester, der udforsker krydsfeltet mellem jazz,
viser og nordisk folkemusik og de spiller musik fra alle de nordiske lande og krydrer koncerten med egne kompositioner.
Sangene synges på originalsprogene af den dansk/norske
sangerinde Jullie Hjetland, som synger på alle de otte nordiske
sprog. Hun har med sig Hans Mydtskov på sax, Pojken Flensborg, som er pianist og kapelmester og Torben Bjørnskov på bas.
Jullie’s baggrund er folkemusikken, og i mødet med de tre
erfarne og virtuose jazzmusikere, skaber Nordens Tone ny, anderledes og velklingende musik.
Vi har omtale af vor første koncert på Galleri Knadring i lokalaviserne, men sender nyhedsbrevet her, så I har
chancen for at melde jer til, inden aviserne kommer ud på onsdag.
Der er i skrivende stund ca. 20 ledige pladser. Dørene åbnes som
vanligt 45 min før koncerten.
Det anbefales altid at bestille plads, da vi har plads til et begrænset
antal gæster ved vore intime koncerter. Det kan gøres direkte på
www.helnæskultur.dk eller på mobil 6173 4540.
Info til jer, der ikke sidder med folderen: Vi modtager ikke betaling
via kort, men kun kontant betaling eller mobilepay på 48047.
Selvsagt også ved overførsel til konto 0847 0000528285

Ændring af koncertsted - Ændring af koncertsted - Ændring af koncertsted
Unge talenter
Jonas Lyskjær Frølund og Elias Holm
lørdag den 18. juni kl. 20
Koncerten omtales i folderen side 15 og skulle have været spillet
i Galleri Knadring, men vi har været nødt til at flytte den til
Haarby kirke, Algade 89 B, 5683 Haarby.
Ved denne koncert kan alle medlemmer medbringe gæster til
medlemspris. Medlemmerne skal selv reservere pladser til deres
gæster.

www.helnæskultur.dk
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Jonas Lyskjær Frølund, klarinettist
Fra omtalen, da han modtog Sonningprisen: Jonas Lyskjær Frølund
begyndte at spille klarinet, da han var 10 år. Senere kom han på
MGK på Sankt Annæ Gymnasium med John Kruse som lærer.
Studerede hos Lee Morgan på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, samtidig med at han afsluttede sine MGK studier.
Jonas Lyskjær Frølund har vundet 1. pris ved Øresunds Solist og
ved XIV Concorso Internazionale di Musica Marco Fiorindo 2014.
Han har modtaget Jacob Gades Legat samt P2 Talentprisen 2015,
og i 2016 modtager han Betty og Valdemar van Hauens legat.
Som kammermusiker har Jonas Frølund optrådt ved Schubertiaden
i Roskilde, Copenhagen Summer Festival og Hindsgavl Festival.
Han har modtaget undervisning hos Yehuda Gilad, Andreas Sundén
og Michel Arrignon. Ved Sonnings Musikpris uddeling af talentprisen
i 2016 gik den til Jonas som bl. a anvendte pengene til at fortsatte studier hos Yehuda Gilad, Andreas Sundén,
Philippe Berrod, Pascal Moragues samt Olli Leppäniemi.
I april i år spillede Jonas koncert sammen med Den danske Strygekvartet i Tyskland, hvor han høstede store bifald.
Herunder ses overskriften for anmeldelsen af koncerten:
Zwischen Rokoko und Romantik KONZERTFREUNDE. Das Danish string Quartet überzeugte im Reitstadel miteiner
perfekten Performance
Her i maj måned har Jonas deltaget i Prague Spring International Music Competition. Han kom gennem første
runde og gik sammen med 11 andre videre til 2. runde. Resultatet har jeg ikke modtaget.

Elias Holm, pianist
Omtale ved modtagelsen i 2015 af Sonningprisens Talentprisen: Elias
Holm begyndte at spille klaver hos Mark Schneider og Tove Lønskov.
Han studerede hos Amalie Malling på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Har fået guldmedalje ved Berlingskes Klassiske Musikkonkurrence og vundet den danske Steinway Festival, og i 2013 modtog
han Grand Prix i den internationale klaverkonkurrence Music Without
Limits i Litauen.
I 2014 deltog han i New Names International Festival for Young MusicianPerformers i Armenien samt ved Steinway Festival i Hamborg. Han har
spillet flere solokoncerter i Danmark og deltaget i masterclass med
bl.a. Murray McLachlan, Per Tengstrand, Eugen Indijc m.fl.. Elias Holm er
medlem af klarinettrioen Trio Aulos med hvem han har optrådt på bl.a.
Schubertiaden og Copenhagen Summer Festival.
Stipendiet på 60.000 kr. anvendes til videre studier hos Klaus Hellwig på
Universität der Künste i Berlin samt til deltagelse i masterclass i 2015.
Glæd jer til at møde disse to meget talentfulde unge musikere, som allerede har en omfangsrig koncerterfaring.

Foreningsnyt

Generalforsamlingen - kort fortalt
Det var en stor glæde, at omtrent 40 medlemmer mødte frem til generalforsamlingen. Tak til Karen Valeur, cellist
og Eva Kobel, violinist for jeres underholdning med forårssange - gamle som helt nye - og de små musikstykker vi
hørte mellem sangene. Skønt at synge sammen i en så stor gruppe.
Beretningen gennemgik koncerterne i 2021 og handlede også om krav pga. coronarestriktioner, men vigtigst var,
at alle koncerter blev gennemført. Beretningen sluttede med tak til både medlemmer, bestyrelse, frivillige ud
over bestyrelsen, Jette Arp og Per Lyder Dahle samt annoncører og samarbejdspartnere.
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Regnskab og budget blev godkendt med applaus til kassereren, som nu har valgt at træde tilbage.
Kontingent fastholdes med 150 kr. for et medlem - 250 kr. for en husstand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer
Kirsten Grove havde efter mange år i bestyrelsen også valgt at træde ud af bestyrelsen, men ville stille op
som suppleant. Karen og Inger blev genvalgt, Nyvalgt til bestyrelsen blev Anni Knudsen og Else Larsen,
sidstnævnte blev valgt som kasserer. Som suppleanter valgtes Bente Olesen og Kirsten Grove.
Som bilagskontrollanter valgtes Jørgen Rasmussen og Bent Kristensen og som suppleant for dem valgtes
Mogens Lund.
Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig med Marianne Therp som formand, Inger Lund som næstformand, Birthe Lis
Kristensen som sekretær og Else Larsen som kasserer. Resten af bestyrelsen er Karen Valeur, Anni Knudsen og
Bente Haines. Bestyrelsen besluttede, at den indbyder suppleanterne Bente Olesen og Kirsten Grove til at
deltage i møderne.
Vel mødt til koncert.
Marianne Therp
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