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Kære modtagere af Nyhedsbrevet

Sangaften med Bodil Heister lørdag 27. august                                                                                                                        
Vi havde en dejlig aften med sange fra den ny højskolesangbog. Skønne og lidt sjældne sommersange, som det var 
godt at synge igen. Bodil Heister fortæller energisk flere anekdoter og har også i begyndelsen et lidt højere tempo 
på melodierne, end vi er var vant til. Efter pausen fik vi lidt mere tid til at synge de skønne gamle sange. 
Selvfølgelig sang vi også nogle af Bodil Heisters melodier, skrevet til digte af både HC Andersen og Piet Hein.  

Der var rift om at købe hendes seneste bog, hvor hun skriver 
om sin fars situation under anden verdenskrig, hvor han var 
med i modstandsbevægelsen og sad i Shellhuset, da det blev 
bombet. Dejligt at få rørt stemmerne godt og grundigt igen. 

Jazzkoncert ved Salvandssøerne  
på Agernæs med Jazz Cats 
lørdag 13. august                                                                                                                        
Aldrig nogensinde har vi efter en koncert fået så mange meget 
positive tilbagemeldinger som efter koncerten med Jazz Cats. 
”Musikken var den helt rigtige” - ”Musikerne var topprofessio-
nelle” - ”Hvor spillede de godt” - ”Det er den bedste oplevelse 
jeg har haft ved en koncert” - Det hele spillede sammen: na-
turen, musikken, stemningen og vejret denne skønne sommer-
aften” - ”Hvor var det godt, jeg var med til den koncert” er blot 
nogle af de ord, vi hørte op til flere gange. 

Stedet er magisk og vejret var med os. Musikerne nød at spille i naturen og de gav os en fantastisk aften. 
Tak til alle jer, der kom, og også tak til Bente Olesen ved Saltvandssøerne, der lod os bruge det skønne område til 
koncerten. Sidst en meget stor tak til bestyrelsen og vores hjælpere samt til elektrikeren, som alle var med til at 
gøre klar og stille op og slæbe alt ned til den store grillhytte og dagen efter at troppe op og rydde til side igen. 
Godt gået.

Operakoncerten lørdag 10. september kl. 20 
”25 år med skønne sange”                                                                                                        
Tre dygtige sangere og en eminent akkompagnatør kommer til Galleri 
Knadring på lørdag og vil give os alle den store oplevelse det er at høre 
mange af de bedste sange fra de sidste 25 med operakoncert på Helnæs. 
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I kan glæde jer til sopranen Kiki Brandt, tenoren Mathias Hedegaard og Jesper 
Buhl, som vil synge for os og Britt Krogh Grønnebæk akkompagnerer til det 
hele. Det er ikke lige nu ledige pladser, men mulighed for at komme på vente-
listen.

Derfor en vigtig meddelelse til alle tilmeldte. Skulle I blive forhin-
dret i at komme, vil vi, og også dem på ventelisten, blive meget 
glade for at få besked fra jer. Kontakt foreningen på 6173 4540. 

Høstfest på Hjemstavnsgaarden 
lørdag 24. september kl. 14 -17                                                                                                    
Operakoncerten bliver den sidste koncert på Helnæs i år, idet det sidste 
arrangement er en kulturhistorisk oplevelse på Vestfyns Hjemstavnsgaard, 
Klaregade 23, Gummerup, 5620 Glamsbjerg.
Høsten skal fejres - udendørs, hvis vejret er til det, ellers benyttes kaffestuen. 
Der bliver høsttale, folkedans, fællessang og selvsagt lidt at spise og drikke. 
Musik skal der også til ved en høstfest og tre unge, dygtige folkemusikere vil 
spille for os et par gange i løbet af eftermiddagen. Mathæus Bech høres på 
kontrabas, Sebastian Boesgaard Bloch på guitar og Justine Boesen synger og 
spiller på akkordeon. Hele oplevelsen får man adgang til for 50 kr. pr. hoved. 
Kom med til denne hyggelige høstfejring. Husk tilmelding. 
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