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Kære modtagere af Nyhedsbrevet

Først en meddelelse til vore medlemmer
Hvis du gerne vil med til jubilæumsmiddagen, har du en uge endnu til at få tilmeldt dig.
Du kan bestille plads til middagen indtil den 20. juni. Ønsker du at høre Jane & Shane
give koncert, skal du reservere plads til den også.

Anmeldelse af koncert med orkestret Nordens tone
Galleri Knadring lørdag 21. maj 2022

Dette var aftenen, hvor foreningens nye koncertsted for alvor skulle stå sin prøve. Der var mange tilmeldinger, så
det endte med, at orkestret tog opstilling foran det store vinduesparti i gavlen - en meget malerisk baggrund, som
dog bevirkede, at musikerne nærmest fremstod som silhuetter, indtil mørkets frembrud. Fordelen var, at kontakten
med publikum var rigtig god.
Det var meget tydeligt, at folk var helt euforiske over at kunne mødes igen til et koncert-arrangement.
Snakken gik lystigt - også i pausen, så den blev lang. Folk skulle jo også rundt og kigge på al kunsten i galleriet.
Traditionen tro kom Nordens Tone i aftenens løb rundt i alle de nordiske lande (de 5 ”gamle”) og selvstyreområder
(Grønland, Færøerne og Åland). Heraf er Jullie Hjetland særlig velbevandret i norsk, dansk og grønlandsk, da hun
har boet i disse lande. Men jeg skulle hilse og sige, at hun i den grad også mestrer de øvrige 5 sprog! Da selve
koncerten var til ende, manglede der et sprog - det færøske. Det blev der fluks rådet bod på.
Vi nød orkestrets helt særlige mix af folkemusik med nordiske tone og jazzens rytmer. Fantasien har ingen grænser,
og når Jullie Hjetland går i clinch med saxofonisten Hans Mydtskov eller bassisten Torben Bjørnskov vil begejstringen ingen ende tage. Pianisten Pojken Flensborg er kapelmesteren i Nordens Tone og kitter orkestret godt sammen, ligesom han også introducerer de fleste numre.
Nordens Tone har udgivet et par CD´er - den seneste med Carl Nielsen-sange. Den kan varmt anbefales!
Karen Valeur

Første ”medlemskoncert” i år er den på
lørdag den 18. juni i Haarby kirke
Måske kalder vi det ikke det rigtige? Man kunne tro, at det
betød, at koncerten kun er for medlemmer.
Det er lige omvendt.
Det betyder, at alle medlemmer kan introducere foreningen
for andre, f.eks. familie, naboer, venner og bekendte, hvor
fordelen er, at de gæster ikke skal betale 200 kr. for entréen,
men ved netop denne koncert kan spare 75 kr. pr. billet.
De kommer ind til medlemspris 125 kr.
Vi tilbyder normalt dette ved et par koncerter i hver sæson
- og dette er første gang.
Da de optrædende er unge musikere, kunne børn og unge
i familien måske også have lyst til at opleve dem. Entréen
for dem er som altid kun 50 kr. Musikskoleelever kommer
helt gratis ind.
Da koncerten afholdes i Haarby kirke, er der selvsagt ingen
pladsproblemer, så I kan give flere denne oplevelse.
Bemærk, at det er medlemmerne, der skal reservere pladser
til gæster, som ikke er medlemmer, men hvem der betaler,
blander vi os selvfølgelig ikke i.
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Lidt fra presseomtalen
Oplev to lysende musiktalenter i Haarby kirke
Gå ikke glip af denne koncert
Koncerten finder sted lørdag den 18. juni kl. 20.00

Musikerne
Pianist Elias Holm og Jonas Lyskjær Frølund har spillet henholdsvis klarinet og klaver fra en tidlig alder. De har
begge studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, som er et kraftcenter i det klassiske musikliv og
som står for det højeste niveau indenfor musiklivets mange fag og specialer. Begge har de modtaget fine priser for
deres spil og har derved kunnet dygtiggøre sig hos store musikere, også i udlandet.
Se mere på hjemmesiden.
Gå ikke glip af denne koncert
Vel mødt
Marianne Therp
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