Teater-Koncert - nov. 2020 - Coronaudgave

“københavnerliv”
med

HELIKONs
solister, kor og klaver-trio
Dirigent:
Ib Flemming Hansen

SPILLEDAGE:
Lørdag d. 21. nov. kl. 16.00
Søndag d. 22. nov. kl. 16.00
Onsdag d. 25. nov. kl. 19.30
Varighed ca. 1 time 45 min.

Entré kr. 100,Begrænset antal
unummererede pladser
Billetbestilling:
se næste
side !

MUSIK TEATER AKADEMI

Toftevangskolens Teatersal-Birkerød
Teglporten 9 – 3460 Birkerød - www.helikon-mta.dk

VELKOMMEN til Teater-Koncert
HELIKON Musik-Teater-Akademi
arrangerer musikalsk underholdning med
HELIKONs ensemble bestående af solister og
kor ledsaget af en klaver–trio under ledelse af Ib
Flemming Hansen.
Programmets overskrift er ”Københavnerliv” og
består af kendte danske toner.
Vi har sammensat en buket af festlige sang- og
musiknumre af bl.a. komponisterne H.C. Lumbye,
Kai Normann Andersen, Benny Andersen, Poul
Dissing og Bent Fabricius-Bjerre.
De valgte numre fortæller primært om vores
hovedstad København og det liv der har været –

og stadig udspiller sig i forskellige bydele og lokaliteter- og er i tidens løb blevet præsenteret
af nogle af vores ypperste skuespillere og
revykunstnere på scener landet over og i film.
Alt sammen noget man kan nynne og ”gynge”
med på og komme i godt humør af.
Basis-Programmet
består, af 2 afdelinger af hver ca. 45 min.
- med en kort pause imellem.
Vi glæder os til at se jer.
HELIKON
Erling Dybkær
Tlf. 4581 1224

MUSIK TEATER AKADEMI

Praktiske oplysninger:
folder
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Side 2

Teaterkoncerten afvikles efter de til enhver tid
gældende Corona-anvisninger:
til ”Jubilæums
Café”
AnkomstVelkommen
og afgang med
medbragt mundbind/visir.
- vores 39. musikforestilling.
Hold
afstand!
HUSK afspritning!
Med denne invitation til vores 39. musikdygtige salonorkester.
forestilling byder vi igen på en ”Operette
Café”, som vi vil kalde ”Jubilæums
Café” idet vi i år kan fejre vores
40 års Jubilæum.
For at markere og mindes de mange fantastiske opførelser vi har budt på gennem årene, har vi valgt at sammensætte
en forestilling med populære numre fra
nogle af de mest kendte og elskede
operetter og musicals, som vi har spillet.
Vi vil servere dette sammen med kaffe
og kage til publikum, der sidder ved borde og kan nyde hele ”anretningen”.
Forestillingen er igen sammensat og
bearbejdet af vores mangeårige instruktør Ib Flemming Hansen (se herunder).
Kor og solister optræder i kostumer i en
enkel scenografi og ledsages af vores

Sammen satser vi på at give vores trofaste og nye publikum en festlig og flot
café-forestilling, hvor de skiftende genrers brusende toner vil sætte humøret i
musikalske svingninger, så man ikke kan
lade være med at synge med på de
kendte og elskede melodier - både
under og efter forestillingen.

Unummererede pladser med 1 meters afstand.
Garderoben er lukket ! Overtøj medbringes i salen.
Hænges på stoleryg.

Fotogalleri
Piraterne fra Penzance - 1981
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Sommer i Tyrol - 1997

Ingen servering mulig !
Glæd jer til det festlige samvær - og ingen Barsalg i Pausen
Og !sæt kryds i kalenderen NU!

Billetter kan bestilles fra medio august!

Billetter kan bestilles på:Se bagsiden !
Telefon 4581 1224
På gensyn !

Erling Dybkær
Formand

En nat i Venedig - 1988
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Mandage kl. 10 - 12 og 16 - 18
Tirsdage kl. 10Tak
- 12fra
ogInstruktøren
16 - 18
Onsdage
Lukket
For snart 40 år siden blev jeg kontaktet
Og hvorfor er jeg så egentlig blevet
af Birkerød Musikdramatiske Forening
hængende i alle disse år?
Torsdage
kl.
16
18
(som foreningen hed dengang). I dag
Jo - for det først kan jeg lide at iscenehedder den jo HELIKON.
sætte en forestilling, bearbejde manuFredage
kl. 10 - 12
Og jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke
mig at iscenesætte ”Piraterne fra
Penzance” af Gilbert og Sullivan. Jeg
sagde ja – og så er jeg faktisk blevet
hængende lige siden og har indtil nu
iscenesat 24 forestillinger for foreningen.
I november skal jeg så iscenesatte min
forestilling nr. 25. Jeg har bl.a. bearbejdet og iscenesat de sidste 4-5 års operette caféer.

skriptet etc. Og så er Helikons medlemmer nogle dejlige mennesker at arbejde
med: Søde, sjove og engagerede og følger gerne instruktørens indimellem lidt
vanvittige idéer. Derfor ser jeg også frem
til at være ”tovholder” på årets
”Jubilæums-Café”.
Så tak for foreløbig næsten 40 års samarbejde!
Ib Flemming Hansen
instruktør

Betaling:
Konto: Reg.nr. 2253 kontonr.7558 267 695 i Nordea
eller på Mobilpay: 2857 2224 (Annette Buch)
- med angivelse af navn og bestillingsnummer.

En af de lokale
NØRREVANG 2 - BIRKERØD

- er altid
på scenen !

Den glade Enke - 20

Mød mig på Cassiopeia - 1998

Czardasfyrstinden - 1991

Salonorkester:
Dirigent: Paul Kim
Klaver
Violin
Cello
Fløjte

Koncertmester: Henrik Tom-Petersen

Pinafore - 1992
Linda J. Christiansen /
Obo
Teresa Stathakis
Klarinet
Henrik Tom-Petersen
Fagot
Maria Minculescu
Slagtøj
Lone Lindholm

Merete Sarroe
Aksel Meyer
Leif Colding
Grethe Poulsen

Showboat - 1995

Hejrevang 21B
21B -- 3450
3450 Allerød
Allerød

Telefon 9391 7150 / 9391 7250
My
Fair Lady - 2001

Farinelli - 1989

