Helnæs, d. 7. august 2022

Kære modtagere af Nyhedsbrevet
Tom Donovan skabte en skøn stemning
med sine sange og gode historier
Det var første gang musiker og entertainer Tom Donovan gav koncert på
Helnæs, og han optrådte for fulde huse. Han introducerede alle sange - irske
som engelske - med gode historier om, hvorfor han valgte at synge netop
de sange, og en stor del af numrene havde en særlig betydning for ham
selv. Derfor blev det en personlig koncert,
der gjorde indtryk på os, der lyttede. Der var samtidig fart over feltet, ingen
spildtid, han talte eller sang, og det var ret imponerende at opleve, hvor
mange sange, han fik sunget og fortalt om på de ca. to timer koncerten
varede.
Efter koncerten gav Tom Donovan sig tid til at tale med de gæster, som var kommet fra både Jylland og Sjælland
for at opleve ham. Det siges, at publikum ikke kan få nok af Tom Donovan, og det kan vi skrive under på:
Det er fuldstændig rigtigt og også helt forståeligt.

Lørdag 13. august | Jazz Cats - fra Duke Ellington til Oscar Petersson
- koncerten foregår ikke på Helnæs, men på Agernæs - til dels udendørs

Det er Helnæs Kultur- og Musikforening, som arrangerer koncerten og Agernæs Saltvandssøer, som danner de naturskønne rammer om koncerten. Den begynder kl. 20.00, og som vanligt kan man komme fra kl. 19.15.

Adresse: Helnæsvej 15, Agernæs
5631 Ebberup
Det er også indkørsel til en landbrugsejendom, så man
skal fortsætte forbi gården ad markvejen helt til den
anden side af næsset, hvor man kan parkere. Det er
samme sted, som vi holdt generalforsamling sidste år.
Entre voksne 200 kr. børn og unge 50 kr. medlemmer
125 kr. Betaling med MobilePay eller med kontanter.
Der sælges også forfriskninger.
Jazz Cats spiller swingende jazz fra årene med mestre
som Duke Ellington, Louis Armstrong og Nat King Cole.
...fortsættes på side 2
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Jazzmusik, som har rødder tilbage til 30’ernes Louis Armstrong frem mod 40’ernes Count Basie
og 50’ernes Oscar Petersson. Orkestret har 5 musikere: Jesper Riis, trompet, Brian Svendsen,
tenorsax og klarinet, Gert Jacobsen, piano, Nicolas Kock, kontrabas og Søren Pedersen,
trommer.
Der er en grillhytte, hvor de første 60 kan sidde. Tag bestik af vejret og medbring
gerne pude eller tæpper og evt. din egen klapstol. Reserver plads på
www.helnæskultur.dk eller tlf. 6173 4540.

Lørdag den 27. sangaften med Bodil Heister
Denne aften skulle Qvindetta - en klassisk blæserkvintet - have spillet på Galleri Knadring, men kvintetten er
blevet ramt af sygdom, så vi håber, de kommer i begyndelsen af 2023. Denne lørdag indbyder vi derfor i stedet
til sangaften med Bodil Heister, pianist og komponist til sange, operaer, teater og film samt til julekalenderen
”JUL på Slottet”. Hun fortæller levende om sange, digtere og komponister bag den danske sangskat. Vægten vil
være på sommer- og sensommersange - de fleste fra Højskolesangbogen. Mange har oplevet Bodil Heister
i Kærum kirke for et par år siden. Entré for alle voksne 100 kr. og børn og unge 50 kr.
Medlemmer kan igen opfordre andre til at deltage, da alle voksne kan komme til sangaften for 100 kr.

Til jer, der allerede har bestilt plads til koncerten med Qvindetta, vil vi meget
gerne høre, om I også vil deltage i denne sangaften?
Vel mødt
Marianne Therp
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