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Tak for 2022
TAK til alle nye som tidligere medlemmer, der gennem 
året er kommet til koncerter og til jer, der deltog i turen 
til Esbjerg. Det glæder os altid at mærke jeres opbakning.                                                                                             
TAK til vore lokale annoncører, som med deres logo-
annonce bidrager økonomisk til foreningen. 
TAK til menighedsrådene i Kærum, Sønderby og Helnæs 
for samarbejdet om koncerten i Kærum kirke. 
TAK til Øbjerggård og Foreningen Norden Assens for 
godt samarbejde.
TAK til Assens kommune, Statens Kunstfond og Solist-
foreningen for økonomisk støtte.

SOLIST
FORENINGEN



Hjertelig velkommen 
til sæson 2023  
Glæd jer til endnu flere koncerter i år, hvor vi har hele 11 
på programmet. En af koncerterne sidste år blev udsat på 
grund af sygdom, men den er heldigvis med i år. 
Koncertprogrammet rummer som altid klassisk musik, 
folkemusik og jazz samt et spændende koncertforedrag. 
Ved flere koncerter mødes genrerne i musikken. 
I 2022 indledtes et samarbejde med koncerter på Galleri 
Knadring, ved Saltvandssøerne på Agernæs og på Vest-
fyns Hjemstavnsgård. Det samarbejde fortsætter og i 
denne sæson kommer Øbjerggård og Hagenskov Slot til 
som spillesteder. 
I finder alle adresser på side 7 i programmet. 
Vel mødt til mange skønne oplevelser fra marts
til oktober. 

Marianne Therp
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  Brug vore annoncører                 - de støtter foreningen

Agernæs Saltvandssøer 
Helnæsvej 15 - 5631 Ebberup
www.fyn-putandtake.dk
29 44 10 56

Helnæs Byvej 20 - Helnæs - Ebberup
40 45 67 01 - arne@pihl.dk

Østergade 38 - 5610 Assens - 64 71 23 93 - 4062@bogpost.dk

SCHREINERS
Glamsbjerg • Aarup • Assens

Vi ved noget om bøger...

Løimarksvej 3 - Assens - 64 71 19 09 - www.vtf.dk



Program 2023
Lørdag 18. marts                                                           

Qvindetta                                                                
Lørdag 15. april
Vores Podium

Lørdag 20. maj 
Woodpeckers

Lørdag 17. juni 
Svøbsk

Lørdag 1. juli 
Apinaja Duo

Lørdag 22. juli                                                                                                                                             
The Quiggs

Lørdag 12. august

Jutlandia New Orleans Quartet
Lørdag 26. august

Niklas Walentin og Snorre Kirk Trio

Lørdag 9. september                                                                                                                 
Krydsfelt

Lørdag 23. september
Duo Munk Riegels

Lørdag 28. oktober
Signe Asmussen, Jens Søndergård og Carol Conrad
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 Ryet 13, Helnæs - Ebberup - 91 82 66 04
gallerilangager@gmail.com

www.gallerilangager.dk 

  Brug vore annoncører                 - de støtter foreningen

Torø Huse Vej 10 - 64 71 33 33 - www.assensdyreklinik.dk 

Drejervænget 8 - Assens - 64 77 18 18
assens@sportigan.dk - www.sportigan.dk

V I N E  F R A  H . J. H A N S EN

Torvet - Assens - 64 71 11 63 - www.vinspecialisten.dk



Generalforsamling 7. marts 2023
Borgerhuset på Helnæs, Helnæs Byvej 63, 5631 Ebberup 
Musik kl. 19.00
Generalforsamling kl. 19.30
                                                                                                                              

Spillesteder i 2023                                                               

Kærum kirke - Kærumvej 34, 5610 Assens

Hagenskov Slot - Slots Allé 1, 5631 Ebberup

Vestfyns Hjemstavnsgård - Klaregade 23, Gummerup, 
5620 Glamsbjerg

Øbjerggård - Gudøgyden 12, Sønderby, 5631 Ebberup

Saltvandssøerne - Helnæsvej 15, Agernæs, 5631 Ebberup

Galleri Knadring - Helnæs Byvej 20, Helnæs, 5631 Ebberup

Helnæs kirke - Stævnevej 5, Helnæs, 5631 Ebberup

                    7
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  Brug vore annoncører                 - de støtter foreningen

Ungersbjerge 7 - Haarby 
63 13 03 03 - www.aggers.info

Gl. Torøhusevej 30 - Assens
64 71 16 09 - 21 27 69 99
www.pallejohansen.dk

Østergade 45 - 5610 Assens
www.edc.dk/assens
64 71 31 50

Søbrovej 12 - Sarup                   51 32 88 37 
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Kom til koncert

Koncerttider   
Alle koncerter i år afholdes på lørdage; bemærk dog at 
to spilles om eftermiddagen. Ved alle aftenkoncerter 
er tiden efter ønske rykket, så de begynder kl. 19.30.                                                       
Dørene åbnes stadig 45 min. før koncerten.                                                                                                                    
Forfriskninger kan købes før koncerten og i pausen mod 
kontant og på MobilePay 48047.     
                                                                                                                              
Koncertpriser                                                                
Medlemspris 125 kr.                    
Andre 200 kr.  
Børn og unge   50 kr. 
Sæsonkort 2023 900 kr.  

Sæsonkortet giver adgang til alle 11 koncerter i 2023.                                                                                                                                    

Musikskoleelever kan komme gratis til koncert, 
hvis der er plads - ring gerne 10 dage før.                                                                     

Pladsbestilling - er altid en god idé...
- så det anbefaler vi. Det kan ske på: www.helnæskultur.dk 
eller på tlf. 61 73 45 40. 

Betaling
- ved indgangen eller på foreningens 
konto 0847 0000528285                                                     
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  Brug vore annoncører                 - de støtter foreningen

Åbent søndage fra 10-17 og hverdage når vi er hjemme 
Bøgeskovvej 9 - Helnæs - 64 77 14 85 - www.helnaesantik.dk

Ebberup - hver dag 8.00-21.00 - 64 74 11 82

64 7 4 10 57 - www.voldbrosmedie.dk - info@voldbrosm edie.dk 

Algade 4 - Haarby - 64 72 16 58
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Bliv medlem - og få mange fordele
    Modtag programmet med posten
 Deltag i generalforsamlingen 
 Få 75 kr. i rabat på entré til hver koncert       
 Køb sæsonkort og spar yderligere 475 kr. på entréen    
 Tag gæster med til medlemspris til udvalgte koncerter 
 - se hvilke i nyhedsbrevene       
 Gå til koncert på medlemsvilkår i Fåborg Musik  
 forening, Odense Kammermusik, Svendborg 
 Kammermusik, Musik Midtfyn

Kontingent 
- for én person   150 kr.
- flere fra samme husstand  250 kr.          
Betal før 1. marts og deltag i generalforsamlingen 
                                                                                                                                    
Kontingent betales på konto 0847 0000528285                                                             

Følg med på www.helnæskultur.dk og på facebook.

Modtag nyhedsbrev før hvert arrangement og læs også  
om andre tilbud. Send os en mail på musik@helnaeskultur.dk  
og kom på maillisten.     
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De 5 professionelle, kvindelige 
musikere fandt sammen i 2011 og 
har siden spillet mange koncert-
er fra deres nuværende base Fyn.
Vi vil møde Ragnhildur Jósefs-
dóttir, fløjtenist, Henriette Holk, 
hornist, Pina Mohs, oboist, Tine 
Maj Antonsen, klarinettist og 
Xanthe Arthurs, fagottist.
Kvintetten spiller et meget af- 
vekslende, fortrinsvis dansk pro-
gram med kendte blæserkvintet-
klassikere. Således indledes med 
den traditionelle blæserkvintet af 
ældre dato af Peter Rasmussen. 

Denne findes også på Qvindettas 
nyudgivne CD ”World Mothering 
Air ”. 

Der efterfølges med ”Dialoger” af 
Finn Høffding og ”Fire Akvareller” 
af svenske Tor Aulin. 

Koncerten afsluttes med musik af 
Carl Nielsen.   De enkelte værker 
vil blive introduceret for publi-
kum med små historiske anek-
doter. 

Lørdag 18. marts kl. 19.30                                        
Qvindetta
- en klassisk blæserkvintet

Kærum Kirke



Oplev et underholdende kon- 
certforedrag, hvor Peter Ettrup-
Larsen og Martin Åkerwall  giver 
et godt indblik i ups and downs 
i livet som dirigent, komponist 
og musiker. En rundtur i ord, 
toner og billeder gennem deres 
mange veje i musikken som 
både kammerater, konkurrenter 
og kolleger.

Mød Peter og Martin i 1976 som 
seje drenge i Tivoli-Garden, og 
senere studiekammerater på 
DKDM. Siden fulgtes de ad på 

det vilde Sibelius Akademi i Fin-
land, hvor de var i dirigentklas-
sen hos den ”genigale” dirigent-
professor Jorma Panula, inden 
deres veje førte dem vidt om-
kring i verden og livet.
I deres professionelle musik- 
liv har Peter og Martin ikke bare 
konkurreret, men også delt podi-
et som medvirkende i DRs  pop-
ulære program ”Maestro”. 
Senest har de dannet duoen Se- 
condChoice, hvor de giver deres 
bud på klassisk musik for klarinet 
og klaver.
                                                                    
                                                                          

Lørdag 15. april kl. 19.30       
Vores podium                                                                                                                                
-et koncertforedrag bag facaden i to dirigenters musikerliv                                                                 
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Hagenskov Slot



Ensemblet Woodpeckers har ek- 
sisteret i mere end 15 år og 
spillet hundredvis af koncerter, 
siden de mødte hinanden under 
studier i Stockholm.  
De 4 kvinder kommer fra Dan-
mark, Sverige, Irland og Norge. 
Kvartetten har haft stor succes 
med at nå et globalt publikum 
online - især med en Vivaldi-
video.  De har med succes tur-
neret med koncertprogrammer 
henvendt til børn.  På kvartettens 
første plade “Borrowed, not Sto-
len...” spilles der på 30 fløjter i alle 

størrelser. Musikken har rødder 
i barokken og i musikernes fire 
hjemlande. Blokfløjtekvartetter 
eksisterede i barokken, men vi 
har ikke megen originalmusik 
overleveret. Man har snarere lånt 
musik fra andre konstellationer 
og tilpasset den - lånt, uden at 
stjæle. I vil høre musik af Vivaldi, 
Bach og Telemann samt folke-
musik fra de fire musikeres hjem-
lande.  
Woodpeckers består af: Kate 
Hearne, Katarina Widell, Caroline 
Eidsten Dahl, Pernille Petersen.

Lørdag 20. maj kl. 15.00                                                          
Blokfløjtekvartetten Woodpeckers                                               
- et møde mellem folkemusik og jazz 
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Kærum Kirke
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Svøbsk byder på forførende 
folkemusik med en klang af 
tidløshed. Der er lagt op til en 
helt særlig oplevelse med 
denne duo. Med flair for det 
nye og kærlighed til det gam- 
le blendes den traditionelle 
spillemandsmusik, egne kom- 
positioner og sange i et per- 
sonligt og levende udtryk.                                                          

Svøbsk skaber en fortryllende og 
festlig stemning med sjæl og dyb 
indlevelse og søger den nære 
kontakt med publikum. Deres 

lyse og artikulerede musik er 
rodfæstet i den traditionelle mu- 
sik fra Danmark og de omkring- 
liggende lande.                                  

De to spillemænd Maren Hall-
berg Larsen og Jørgen Dickmeiss 
danner par privat. De har igen-
nem mange år finpudset deres 
empatiske sammenspil, udgivet 
plader og spillet et hav af kon-
certer i ind- og udland. I 2023 
fejrer de 20 års-jubilæum og ud-
giver deres 6. album ”Sorgenfri”. 

Lørdag 17. juni kl. 19.30                                                                                     
Duoen Svøbsk                                                                                                         
- folkemusik med sjæl        

Vestfyns Hjemstavnsgaard



Musik, leg og spilleglæde er 
kodeord for duoen, som består 
af Pia Nygaard på violin og 
Anja Præst på basklarinet. De to 
musikere er uddannede folke-
musikere og har stor kærlighed 
til traditionel og nykomponeret 
dansk folkemusik.

Duoen improviserer på van- 
dringen over egne komposition-
er, indtryk fra haven, naturen og 
publikum. Undervejs vil der sik-
kert også dukke en årstidssang 
op, som man kan nynne med på.

Apinaja Duo har en drillende 
og legende tilgang til musik-
ken, hvor musikken skabes i nu- 
et, mens musikere og publikum 
bevæger sig rundt i haven.
Musikken vil spænde fra lyriske, 
inderlige passager til humoris-
tiske hurtige polkaer.
Der er tale om en unik oplevelse i 
pagt med naturen. Man kan tilmel-
de sig en tallerken fra Øbjerggård 
med nordiske specialiteter i mo- 
derne tapasudgave, som vi nyder i 
pausen. Tilmelding og betaling af 
175 kr. pr. hoved før 22. juni.

Lørdag 1. juli kl. 19.30                                                                                                                
Apinaja Duo                                                                                          
- en musikalsk havevandring i Sønderby Bjerge  
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Øbjerggaard



Det dansk/skotske ægtepar Per-
nille og Stephen Quigg præsen-
terer udtryksfuldt den skotske 
folkesang og -musik i smukke 
harmonier og med en god 
kombination af sammenspil og 
solonumre. 

Repertoiret er bredt og består 
af stille, traditionelle skotske 
sange, og af fodstampende, æl-
dre sange, der maner til kamp. 
Sangene introduceres med 
humor og sjove anekdoter på 
skotsk og dansk og giver et ind- 

blik i den skotske folkemusik- 
ånd.

Stephen spiller guitar, bodhran 
og banjo. Pernille spiller også 
guitar og de synger begge to. 
Pernille synger nutidige sange 
og egne kompositioner, som of- 
te er inspireret af oplevelser, 
hvortil hun knytter små histo-
rier.

Duoen har udgivet en lang 
række CD’er; den seneste er et 
album med titlen ”Threads”.

Lørdag 22. juli kl. 19.30                                                    
The Quiggs                                                                            
- skotsk folkemusik 
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Vestfyns Hjemstavnsgaard



New Orleans Jazz hører til den 
tidlige jazz, der udvikledes i be-
gyndelsen af 1900-tallet i USA. 
Louis Armstrong er nok den 
mest kendte udvikler af musik-
ken fra denne periode. 
Kvartetten består af 4 erfarne og 
rutinerede musikere, der igen-
nem en lang årrække alle har 
spillet med i kendte jazzorkestre, 
som de turnerer med i ind- og 
udland. 
De giver musikken dens oprinde- 
lige, enkle og harmoniske karak- 
ter med en stærkt swingende 

rytmegruppe, inspireret af gos-
pel. Den originale New Orleans 
Jazz-stemning skabes af: Leif 
Bjørnø, klarinet, Flemming Lau-
ritsen, vokal, banjo og guitar, Per 
Larsson,   piano og Jørgen Riis 
Jepsen slagbas.

Man kan tilmelde sig et måltid 
med lækre grillpølser og kartof-
felsalat fra Øbjerggård. Det spi- 
ses i den smukke natur efter 
skøn jazz. Tilmeld og betal 130 kr. 
pr. hoved senest 2. august.
                                           

Lørdag 12. august kl. 15                                  
Jutlandia New Orleans Quartet
- jazz i naturen ved Saltvandsøerne
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Saltvandssøerne - Agernæs
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Niklas Walentin har før spillet på 
Helnæs. Første gang med den 
prisbelønnede Trio Vitruvi og an-
den gang med den klassiske duo 
Walentin & McKenzie.
Niklas Walentin vil hædre Svend 
Asmussen og hans musik. Han 
samarbejder med de tre fremra-
gende jazzmusikere i Snorre Kirk 
Trio, som består af bassist Anders 
Fjeldsted, pianist Calle Brickman 
og trommeslager Snorre Kirk. 
En spændende koncert, hvor 
man vil opleve denne helt sær-
lige jazz, som mange husker.

Niklas Walentin og trioen vil give 
deres egen udgave af Svend As-
mussens berømte arrangement-
er og vil indspille en CD med 
dette repertoire.

Niklas Walentin er en dansk- 
schweizisk violinist, opvokset på 
Møn, begyndte at spille som 
6-årig og blev 14 år efter en del 
af ”den unge elite”.

Hans violin er bygget af Joannes 
Franciscus Pressenda i Torino i 
1837.
   

Lørdag 26. august kl. 19.30                                  
Walentin & Snorre Kirk Trio                                                                                                                            
- en aften med Svend Asmussen jazz

Galleri Knadring
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Krydsfelt er en duo bestående af 
Monica Schmidt Andersen, ud-
dannet solist og musikperformer 
på klassisk blokfløjte, og Nicolas 
Koch-Simms, en af de ganske få i 
verden med en konservatorieud-
dannelse på drejelire.  
Koncerten ”En Musikalsk Tidsrej- 
se” trækker en rød tråd igennem 
musikhistorien, og repertoiret 
strækker sig fra tidlig middel-
aldermusik over renæssance, 
barok, folkemusik og klassisk 
musik helt op til i dag.  Duoen 
arbejder med det krydsfelt, hvor 

den klassiske musik og folke-
musikken har mødtes, og hvor 
de to musikgenrer gennem tid- 
erne er blevet inspireret og be- 
riget af hinanden.

Musikken suppleres med gode 
historier om såvel musikken som 
instrumenterne, der i den grad 
kommer til sin ret i den smukke 
nyistandsatte kirke fra 1618.
Krydsfelt optrådte i 2017 i Kærum
Kirke, hvor Reformationens 500 
år blev fejret med foredrag og 
musik fra den tid.                                           

Lørdag 9. september kl. 19.30                                  
Duoen Krydsfelt                                                                                              
- en musikalsk tidsrejse

Helnæs Kirke



Duoen blev dannet i somme-
ren 2020 under en koncerttur 
på tandem i Danmark. Begge 
musikere har et hav af koncerter 
bag sig i både Europa og fjerne 
steder som Brasilien, Bhutan, Ja-
pan, Kina, Indien og USA.
Programmet spænder fra barok-
musik af Vivaldi til latinameri-
kanske værker af Villa-Lobos. 
Dertil en suite over danske 
folkemelodier som musikerne 
har komponeret på en koncert-
tur ad Hærvejen. De har en pas-
sion for at tage ud på turneer på 

cykel eller til fods, hvor der er 
tid til at møde publikum, nyde 
naturen og udfordre sig selv. 
Alt sammen, fordi det giver liv 
til musikken at være på eventyr.  
Mød ‘Den cyklende cellist’ Ida 
Riegels, uddannet fra DKDM og 
vinder af 2020 DR’s P2 Ildsjæle-
pris og Frederik Munk Larsen, 
lektor ved Aarhus Musikkonser-
vatorium, vinder af store priser.              
På den gamle gård spises kl. 18 
en ret med sprængt nakkekød 
og peberrodssovs. Kom kl. 17.30. 
Tilmeld og betal 135 kr. før 13. 09.
                                 

Lørdag 23. september kl. 19.30                                                      
Duo Munk Riegels                                                                      
- fra Vivaldi til Villa-Lobos
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Spisning kl. 18 - Vestfyns Hjemstavnsgaard
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Koncerten bliver igen i år en fest- 
lig oplevelse, hvor vi skal høre 
Signe Asmussen, sopran og 
Jens Søndergård, baryton, der 
begge er meget efterspurgte 
sangere, som flere fra Helnæs 
har hørt i Operettekompagniet 
på Hofteatret.
Signe Asmussen optræder med 
symfoniorkestre til ex. jule- og 
nytårskoncerter. Jens Sønder-
gaard har optrådt i mange sam-
menhænge og har de seneste 
år medvirket i opsætningen af 
Wagners ’Ringen-cyklus’. 

De to sangere akkompag-
neres af den uforlignelige pia-
nist Carol Conrad, som spiller 
som solist og kammermusiker 
overalt i verden. Hun er aner- 
kendt musikalsk arrangør samt 
producer i forbindelse med ind-
spilning af alkens CD’er  
De tre kunstnere vil sammen 
gavmildt give os et flot udpluk 
af de største hits fra operaens, 
operettens og musicalens ver- 
den. Kom og oplev denne ene- 
stående koncert.

Lørdag 28. oktober kl. 19.30                                                      
Operakoncert                                                                         
- mød tre stjernekunstnere

Galleri Knadring



Klaregade 23 - Gummerup - Glamsbjerg
www.vestfynshjemstavn.dk

Vestfyns
Hjemstavnsgård
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Nørre Alle 55 - Assens - 64 71 16 78 - www.gcauto.dk

Gustav Christensen Automobiler
Suzuki forhandler - Mazda service - Brugte biler
Undervognsbehandling - Erhverv

Ålevejen 3 - Assens - 64 71 29 10 - www.willemoesbus.dk 

Ud over alle grænser og rundt i hele Danmark

  Brug vore annoncører                 - de støtter foreningen

Sanderumvej 16 - Odense SV - www.energifyn.dk



Helnæsvej 4 - Ebberup - 64 77 14 75 
www.gammelbrydegaard.dk

Å Strandvej 102 - Ebberup - 28 41 02 90
www.chebuono.dk 

Helnæsvej 9 -  Ebberup 
www.sinatur.dk - glavernaes@sinatur.dk - 63 73 73 73

Å...che buono!
relaxed italian food, pizza & wine - take away

  Brug vore annoncører                 - de støtter foreningen


