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Helnæs, 5. december 2022

Kære modtagere af Nyhedsbrevet

Tak for i år                                                                                                    
Først skal der lyde en stor tak til jer for at have fulgt vores forening gennem 2022. Tak for jeres besøg ved  
koncerterne og ved høstfesten på Hjemstavnsgården samt til alle jer, som fejrede foreningens 25-års jubilæum 
sammen med os. 
Vi har lige nu travlt med sæson 2023, som om kort tid ligger helt fast, og vi vil i dette nyhedsbrev introducere jer for 
en tur til to skønne Carl Nielsen - oplevelser på samme dag. 

Hvis I ønsker at deltage i denne tur, vil vi bede om hurtige svar, 
da vi skal bestille og betale billetterne kort efter nytår. 
En grundig omtale af de to koncerter kommer sidste i nyheds-
brevet.
En idé til en julegave, måske til dig selv eller til en af dine kære.             
Turen går til København lørdag den 29. april 2023 - kort fortalt.                                                                                          
Vi skal besøge DR-koncerthuset, et sted, som vores forening ikke 
tidligere har besøgt, og som vi glæder os til at præsentere for 
jer, som ikke har været der før for. Koncertsalen i sig selv er et 
besøg værd. 
Vi skal høre suiten fra Carl Nielsens ”Aladdin” og hans 6. symfoni. 
Derefter besøger vi restaurant Menuen, som vi til gengæld flere 
gange har spist godt hos og til slut skal vi opleve DR Vokal-
ensemblet i Trinitatis kirke.  
DR’s symfoniorkester med dirigent Fabio Luisi har sammen 
med DR’s kor tilrettelagt flere koncerter på 10 dage, hvor de 
opfører alle Carl Nielsens vigtigste kor- og orkesterværker. 

En enestående hyldest og en unik manifestation af Carl Nielsens format. DR kalder serien LUISI & NIELSEN
Vi har valgt at arrangere turen, hvor vi kan høre både den 6. koncert i koncertsalen og Vokalensemblet i Trinitatis 
kirke. 
Vedlagt følger programmet for turen samt pris og tilmeldingsfrist. Alle kan deltage, både medlemmer og andre 
interesserede. Så tag en god ven under armen til disse store Nielsen oplevelser.
Alle modtagere af Nyhedsbrevet får chancen for at reservere plads, før vi sætter omtale af turen i aviserne og på 
Kultunaut midt i december. Vi gennemfører turen med mindst 40 deltagere. 

Koncertsalen er blandt verdens mest imponerende musikscener
Oplevelsen er stor, allerede når man træder ind i Koncertsalen. DR Koncerthusets mest imponerende 
scene indbyder til fællesskab, musikalsk magi og unik intimitet mellem publikum og kunstnere.                                                                                                                                       
Udover store musikalske events, har Koncertsalen lagt rum til verdens-transmitterende begivenheder, som 
fx den ceremonielle overdragelse af EU-formandskab og H. M. Dronningens 40-års regeringsjubilæum.                                                                                                                     
Salen er opført som en arenascene med plads til 1.800 publikummer, der er placeret både foran, rundt om og 
bagved orkestret. DR Koncerthuset er ikke kun blevet berømt for den fantastiske arkitektur, men også for den 
enestående akustik - skabt af verdens måske bedste akustiker: Yasuhisa Toyota
Dirigent: Siden 2016 har DR Symfoniorkestret haft italienske Fabio Luisi som chefdirigent.
DR Symfoniorkestret er et af verdens ældste radiosymfoniorkestre og det ældste af Danmarks Radios ensem-
bler. Det debuterede ved en studiekoncert 28. oktober 1925 med 11 musikere.
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LUISI & NIELSEN 6
Carl Nielsens musik til eventyret om Aladdin er 
en overdådig billedbog med danse, optog og 
eksotiske stemninger. Suiten afslutter DR Sym-
foniorkestrets Nielsen-fejring sammen med hans 
sidste symfoni, nr. 6, der med sine mange over-
raskelser blev et musikalsk testamente fuld af humor og 
forundring.
Carl Nielsens fantasi var ikke til at stoppe, da han i 1919 skrev 
musik til skuespillet Aladdin. Idéerne strømmede ud af hans 
pen, og det endte med næsten halvanden times musik.
Siden lavede Carl Nielsen en kort version, Aladdin Suiten, som 
med sin perlerække af små satser er blevet et af hans mest spill-
ede værker.
Da Nielsen seks år senere præsenterede sin Symfoni nr. 6, over-
raskede han alle. Han havde sagt, at symfonien var let og lystig - men 
nævnte ikke musikkens tragiske sider og den helt balstyriske finale, 
hvor han som afskedssalut blæser taget af koncertsalen! Hans en-
ergi og humor var fuldstændig usvækket i denne sidste symfoni.
En koncert, som afslutter DR Symfoniorkestrets store  
Nielsen-fejring med eftertryk - fuld af den energi, humor,  
originalitet og livskraft, som er så karakteristisk for  
vores store danske komponist.

PROGRAM FOR KONCERTEN
Nielsen
Aladdin-suite 

Nielsen
Symfoni nr. 6, Sinfonia semplice

Nielsens vokalmusik med DR Vokalensemblet                                                                          
Carl Nielsen er ikke bare Danmarks store symfoniker, men også en af vores vigtigste komponister for sangstem- 
mer. Denne aprilaften kan du opleve hele farvespektret i Nielsens vokalmusik, når DR Vokalensemblet og chef- 
dirigent Marcus Creed præsenterer hans bedste sange og værker for kor a cappella. Carl Nielsen var en kom-
ponist med en ukuelig energi og livskraft, som gjorde ham til den fødte symfoniker. Hans orkestermusik har 
taget verden med storm og kan høres i førende internationale koncertsale og på de største pladeselskaber.                                                                                            
Men det var sangen og modersmålet, der lå Carl Nielsens hjerte allernærmest, og lige fra han var helt ung skabte 
han musikalske perler for sangstemmer, som er blevet klassikere i såvel den danske sangskat som inden for vores 
nordiske kormusik.                                                                                        
Denne aften i april kan du opleve hele spektret i Nielsens vokalmusik, når DR Vokalensemblet og chefdirigent 
Marcus Creed præsenterer kormusik og sange af Nielsen, som spænder fra hans tidligste til hans allersidste 
korværker - og fra kendte sange til sjældne kunstsange og fædrelandssange, som kun de færreste kender.                                                                                                  
Vidste du for eksempel, at Carl Nielsen har skrevet sine egne melodier til klassikere som Der er et yndigt land og 
Danmark, nu blunder den lyse nat? Selvom vores danske nationalkomponist var en gudsbenådet sangskriver, er 
hans melodier til bl.a. nationalsangen en af de kuriositeter, som du se frem til at opleve denne aften - sammen 
med et flot program, der viser Carl Nielsens store kærlighed til sangstemmen og modersmålet.
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LUISI & NIELSEN - BUSTUR TIL KØBENHAVN

PROGRAM 29. APRIL 2023

Kl. 09.50 Ankomst og parkering på P-pladsen  
  v. REMA 1000 Assens                                    
Kl. 10.00 Afgang fra REMA 1000 Assens                                                         
  Kaffe i bussen                    
  Spisning af egen madpakke i bussen                     
Kl. 13.00 Ankomst DR Koncerthuset
Kl. 14.00 ”Luisi & Nielsen 6” Suiten Aladdin og 6. symfoni
Kl. 16.30 Ankomst til Restaurant Menuen - stor buffet         
Kl. 18.30  Køre mod Trinitatis kirke - gå det sidste korte stykke 
Kl. 19.30  ”Underlige aftenlufte”  Vokalensemblet 

Kl. 20.45 Afgang mod Assens  
  Frugt i bussen       
Kl. 23.15 ca. tilbage ved REMA 1000, Assens

Vi kører med Willemoes Bus. Chaufføren laver kaffe og  
der kan købes drikkevarer.  
Der er toilet i bussen, men vi holder på vejen ved Tuelsø nær Ringsted. 
Turens pris er kr. 1250,00 - omtrent, som en biltur til Sjælland - uden to koncerter og mad. 
Prisen dækker transport, broafgift, kaffe, to koncerter, stor buffet og frugt på hjemvejen. 
Drikkevarer betales særskilt. 
BUS + kaffe 390,00 kr.                                                                                                                                              
Koncert DR 482,00 kr.
Trinitatis 150,00 kr.
Buffet      228,00 kr.                                 Pr. hoved     1.250,00 kr.

                                                         
Tilmelding efter ”først til mølle” princippet - betaling straks efter bekræftelsen.                                                                                            
Senest onsdag den 4. januar 2023, men meget gerne før. 
Kontakt Marianne Svane Therp - helst på mail mstherp@gmail.com 
Oplys i jeres mail: antal personer, navne på deltagere og et mobilnummer til kontakt
Du får hurtigst muligt tilbagemelding, om der er plads, betal straks derefter til foreningens 
konto: Reg. 0847 kontonr. 0000528285 eller MobilePay 48047
 

Vokalensemblet

Restaurant Menuen


