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Flere gæster til koncerten med 
De unge talenter                                                                                                                                    

Dejligt, at flere af vore medlemmer havde valgt at invitere 
gæster med til koncerten i Haarby kirke. Det var virkelig godt,
at så mange fik den store oplevelse, som Jonas Frølund og 
Elias Holm gav os med deres spil, samspil og introduktion til 
det, de spillede. Spændende var det også at se og høre, 
hvordan de brugte kirkerummet under koncerten. 
Det blev en magisk oplevelse at møde den store passion 
for musikken i de to musikere. 

25 års jubilæumsaftenen                                                                                                                                                                          
Lørdag den 9. juli strømmede mange mennesker til Helnæs forsamlingshus for at være med til at fejre foreningens 

første 25 år med en middag og en koncert. Skønt, at se det smukt pyntede bord og det store frem-
møde. Tak til bestyrelsen, som stod for alle forberedelserne og til alle, der kom. 

Vi begyndte med en sang, fik lækker kalvemenu med tilbehør og othellolagkage til kaffen.
 Formandens tale var stor tak til medlemmerne, som holder en forening i live, til Jette og Per, 
som har huset os gennem 24 år i de skønne rammer i Helnæs Gl. Præstegård, til Doris og Arne 
Pihl, som tog i mod os med åbne arme, da vi som husvilde kom i januar og spurgte om, der var 

plads til os på Galleri Knadring. 
En meget stor tak til Annelise og Christian, som gennem alle årene har hjulpet os før, under og 

efter koncerterne; for med stor ildhu at gøre præstegården og gårdhaven klar til kunstnere og 
gæster og med kaffebrygning og manuel opvask bagefter, før Per købte en opvaskemaskine. 

Alle gav dem en stor hånd.                                                                                                                                         
Vi sluttede med at synge Det var en lørdag aften, med mange tanker til Jette Arp, som indledte lørdagskoncerter 
i Præstegården midt i 90’erne med titlen ”Det var en lørdag aften”. 
Efter jubilæumsmiddagen dukkede nogle flere gæster op, som ikke var medlemmer, men som virkelig gerne 
ville høre Jane & Shane spille. Et par grupper var fans, som kom fra Sjælland og en del havde fulgt dem i de mere 
end 20 år Jane & Shane har givet koncerter.                                                                                                                                                         
Jane & Shane var i hopla og gav alt, hvad de havde i sig med både de vildeste dueller på violin og guitar, skønne 

stille ballader og mange gode historier og tanker tilbage 
til deres kariere. Fællessang fik vi også - både på engelsk 
og dansk. På grund af et virkelig begejstret publikum, 
som gav taktfast applaus, blev det til hele tre ekstra-
numre. Det er nok helt overflødigt at nævne, at stem-
ningen hele aftenen kun kan kaldes feststemning. 
Tak til alle, der bidrog til det.            Se fotos på næste side.

Lørdag den 30. juli kl. 20  
koncert med Tom Donovan
 - en sand irsk troubadour gæster Helnæs
Det er en professionel musiker og entertainer, der gæster 
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Helnæs Kultur- og Musikforening for første gang. Han stammer fra Dublin, men har nu boet over 25 år i Danmark; 
alligevel foregår det meste af koncerten på engelsk.  
At det er en populær herre, der giver koncert på Galleri Knadring, kan mærkes på pladsbestillingerne, men der
er dog stadig omkring 30 ledige pladser, så bestil endelig nu - koncertomtalen kommer i avisen i kommende uge. 
                                                                                                                                                     
Tom Donovan forener sine egne sange og traditionelle irske ballader med underholdende anekdoter i et humori-
stisk tone fyldt med ægte irsk stemning. Repertoiret omfatter blandt meget andet kendte numre som ”Whisky 
in the Jar” og ”Streets of London”. Han akkompagnerer sig selv med dynamisk guitarspil og har de seneste 20 år 
udgivet en lang række plader og CD’er.                                                                                                                                                                               
Tom Donovan har i kraft af et utal af koncerter fået et stort publikum i Danmark og Norge. Han er ganske enkelt
en af de travleste sangere på den danske scene. Han kommer både i store koncerthuse og på smånspillesteder.
 I mange år har han spillet i omegnen af 150 koncerter årligt, og det bliver bare ved.                                                                               

Publikum kan ikke få nok af Tom Donovan.                   
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