Fredagscaféer

september - november
2011
Svendborgvej 319
Højby

Efterårssæson 2011
Vi byder velkommen til en ny sæson, der, som det fremgår efterfølgende, starter allerede den 30.
september.
Vi byder ikke alene velkommen til en ny sæson, men også til et nyt interiør, da vi har fået helt nye
køkkenfaciliteter. I løbet af sommerferien har vi, dels med stor indsats af frivillig arbejdskraft, samt
stor indsats fra professionelle håndværkere, fået udskiftet det gamle køkken. Glæd jer til at se det!
Når det har været muligt, at etablere nyt køkken skyldes det, at Odense Kommune, Forstadspuljen, har bevilliget foreningen 150.000,00 kr. til den ønskede renovering. En stor tak til Odense
Kommune. Derudover har vi, som det fremgår af bladet, modtaget en check fra Sparekassen Faaborg, hvilket vi selvfølgelig også siger tak for.
Det var megen omtale af vores nye køkken, men hvad hjertet er fuldt af løber munden over med.
Af de følgende sider vil I kunne se efterårets arrangementer, men hvad der ikke fremgår vedrørende de enkelte arrangementer er, hvad menuerne er. Når den enkelte køkkenansvarlige har
meddelt sin menu, vil denne blive indskrevet under programpunktet på foreningens hjemmeside.
Som det ses af bladet har vi varieret programmet, svingende fra jazzaften over ølsmagning til
sang af en vokalgruppe, og vi glæder os til at byde velkommen til den nye sæson.
Vi prøver noget nyt med hensyn til tilmelding til de enkelte arrangementer nemlig via internettet
og det skal ske på mailadressen: bakkegaardenhojby@gmail.com, som vil blive aflæst hver dag.
Med venlig hilsen
Cafemedarbejderne og bestyrelsen.
Du kan også se de enkelte arrangementer beskrevet på Bakkegårdens hjemmeside:
www.foreningen-bakkegaarden.dk

Et godt sted at spise er: Café Bakkegården!
Priser for denne sæson er:
Hovedret: 80,00 kr. Børn under 12 år: 40,00 kr. Dessert: 25,00 kr.
Serveringen begynder kl. 18,30, underholdningen ca. kl. 19.30.
Bestilling af mad og billetter til arrangementerne kan ske på
tlf.: 65 95 99 95.
Er der ikke betjening af telefonen,
så indtal din bestilling på telefonsvareren.
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Fredag d. 30. september
Skovshøjrup og Omegns Swingband
Entre: 100,00 kr. – under 12 år 50,00 kr.
Spisning: Hovedret 80/40 kr. Dessert 25 kr. Se menuen beskrevet på hjemmesiden

Skovshøjrup og Omegns Swingband er et orkester bestående af glade amatører, der en gang
imellem får hjælp af basunist fra Odense Symfoniorkester - Jesper Rosenkilde. Orkestret har spillet sammen i mere end 25 år og har et blandet repertoire af dansemusik, swing og glad jazzmusik.
På ovenstående billede ses fra venstre Børge Larsen, saxofon, Henning Rasmussen, klarinet, Jan Olsson, trommer, Jesper Rosenkilde, basun, Anders Munck, klaver og Kresten Drejergaard, bas.
Ved arrangementet denne aften vil der udover musikalsk underholdning også ind imellem blive
fortalt anekdoter af biskop Kresten Drejergaard.

Fredag d. 7. oktober
Ølsmagning ved Lars Bæk Pedersen Bryggeriet Refsvindinge
Entre: 190,00 kr. incl. ølsmagning samt hovedret og dessert.

Bryggeriet Refsvindinge vil denne aften fortælle om øllets historie, indføring i fremstilling af øl,
kombinering af øl og mad og afsluttende med ølsmagning. Lars Bæk Pedersen, som har megen
erfaring ud i bryggeribranchen, og er en meget efterspurgt foredragsholder, vil lede slagets gang.
Selve ølsmagningen vil omfatte udvalgte øl fra Bryggeriet Refsvindinge samt anekdoter og små
sidehistorier fra øllets verden.
Køkkenet vil fremtrylle en lækker hovedret med duft af øl og mon ikke også desserten vil byde på
et stænk af denne liflige drik.
Alt dette skulle gerne gå op i en højere enhed og blive til en hyggelig aften i øllets univers.
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Fredag d. 28. oktober
TRADISH – Irsk folkemusik
Entre: 150,00 kr.
Spisning: Hovedret 80/40 kr. Dessert 25 kr. Se menuen beskrevet på hjemmesiden.

Trioen består af Louise Ring Vangsgaard – violin og vokal, John Pilkington – guitar, vokal og irsk
bouzouki og Brian Woetmann – bodhran, percussion og vokal. Navnet TRADISH er opstået under
hensyntagen til, og med stor respekt for den stærke og alsidige irske musiktradition.
Trioen er åben for nye idéer og nysgerrig efter ny inspiration og altid i bevægelse søgende efter
nye retninger. Derved slås der bro mellem tradition og fornyelse – traditionelle jigs og reels og
nogle nykomponerede numre.
Det musikalske udgangspunkt er traditionel irsk musik, men i en kreativ nyfortolkning, som også
afspejler gruppens egne musikalske ideer.
Glæd jer til en virkelig irsk aften også med mulighed for at nyde en irsk whisky eller en irsk kaffe.

Fredag d. 4. november
Kvart i Fire
Entre: 100,00 kr. – under 12 år 50,00 kr.
Spisning: Hovedret 80/40 kr. Dessert 25 kr. Se menuen beskrevet på hjemmesiden.
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Kvart i Fire er en barbershopkvartet som nu har 25 år på bagen.
Kvartetten startede således i august 1986 hvor 4 herrestemmer i det dengang nydannede (men
stadig velfungerende) kor Fynsk Fuga ville forsøge sig med lidt skønsang for solomandsstemmer.
Det gik så godt ved premieren, at drengene fik mere blod på tanden, og der blev dykket ned i
den mangfoldige nodeskat, der ligger i Barbershop-genren. I Barbershop synger de 4 herrestemmer (lys og mørk tenor, samt lys og mørk bas) således at melodistemmen ikke er den højeste
stemme, men derimod den næsthøjeste herrestemme.
Det giver et specielt klangindtryk, at den højeste stemme laver en overstemme og arrangementerne af de mange evergreens får på denne måde et særligt udtryk.
Repertoiret er ikke udvidet så meget de senere år, men stemmerne har på trods af tidens tand
stadig en vis standard med en nu mere erfaren og – for visse personer – gråsprængt klangbund.
Kvartetten vil på denne mørke novemberaften servere en lys samling af kendte evergreens i
skæve arrangementer, og Mill’s Brothers og andre legendariske udøvere vil blive mindet på
klanglig vis.
Kvart i Fire skylder Bakkegården megen tak fordi flere jubilæer er blevet markeret her – således
nu også de 25 år.
Kvart i Fire består af Erik Levandowski, 2. bas, Jens Rahbek Nørgaard, 1. bas, Ole Ølund, 2. tenor og
Jørgen Gaarde, 1. tenor.

Fredag d. 11. november
Christensen & Kanne
Entre: 100,00 kr. – under 12 år 50,00 kr.
Spisning: Hovedret 80/40 kr. Dessert 25 kr. Se menuen beskrevet på hjemmesiden.
Christensen & Kanne er:
Jens ”Folkesanger” Christensen, (sang, guitar) og Axel Kanne, (guitar,
dobro, ukulele, sang m.m.). De har optrådt sammen som duo i de sidste par år, men først her i 2011 kommer der for alvor ”kød på bordet” i
form af en CD med dansk musik, der udkommer i løbet af sommeren.
Jens og Axel har begge et helt liv med folkemusik i bagagen. Den
oprindelige tanke med denne duo var at spille musik fra det nu 40årige repertoire af britiske, amerikanske og danske folkesange, men
før de første akkorder var taget begyndte både Christensen og Kanne
at levere danske tekster og musik – så nu ligger vægten nok primært
på dansk musik, udsat for Jens’ sang og guitar og Axels herlige akkompagnement på dobro, guitar, kor m.v.
Den CD, der arbejdes på i foråret, byder på lytteklar ny dansk musik
med tekster af bl.a. Christensen & Kanne, Niels Clausen, Sebastian,
Thorstein Thomsen, Anders Roland og Peter Abrahamsen.
CD’en har fokus på Jens & Axels duosamarbejde og er ind imellem
krydret af nye spændende toner fra pianist Søren Bebe og kontrabassist Rune Holberg.
Glæden ved livet, og det til tider hævede øjenbryn over det modsatte, er i fokus når Christensen &
Kanne optræder med deres finurlige og spidsfindige sange fra hverdagen hos et par herrer sidst
i 50’erne.
Det er en udmærket idé, at medbringe sit smil og sine smilerynker til en aften med Christensen &
Kanne.
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Nyt fra Højby Beboerskole og Bakkegårdens Musikskole!!
Selvom sommeren stadig er skøn, er der tid til at tænke på efterårets aktiviteter.
Vi starter op med nye fristende tilbud i september.
På rejse igennem Guldalderen

Har du lyst til en rejse igennem en enestående periode i dansk kulturliv? Vil du læse tidens litteratur, lytte til musikken og se nærmere på kunsten? Vil du høre alle de gode historier og møde
personligheder som Johanne Louise Heiberg, H.C. Andersen, Grundtvig og Søren Kierkegaard? Så
tag med, når vi mødes på Bakkegården til efteråret til et spændende kursus tilrettelagt af cand.
mag. Sara Nørholm.
Den faste mødedag er torsdag fra 19.00 - 21.40. Men der vil også blive planlagt en lørdagsudflugt
til København.
Første gang er 8. september, og der bliver i alt 45 lektioner. Prisen er 650/500 kr.
Der vil blive udgifter til kopier, ligesom man selv betaler for udflugten til København.
Ny guitarlærer: Nikoline Vicic´ Rasmussen
Nikoline er konservatorieuddannet musiker med 6 års erfaring i at undervise
både voksne og børn på forskellige niveauer. Hun elsker musik, og brænder for at
undervise.
Kvalificeret undervisning med udgangspunkt i dine behov. Både elguitar og
akustisk.
Undervisningsmateriale: cd’er, noder, tabs og websites.
En sjov og udfordrende fritidsaktivitet.
Sangundervisning/stemmepleje ved Kristine Eiler Ernst
Kristine vender tilbage efter barsel, som sanglærer på Musikskolen, Kristine er uddannet Mezzosopran fra det fynske musikkonservatorium med musikpædagogisk diplomeksamen, så hvis du
vil styrke eller udvikle sangstemmen er du kommet til den rette.
Vi fortsætter selvfølgelig med vores velkendte aktiviteter:
Klaver og Keyboardundervisning – Højby Akademierne på Bakkegården og i Sognehuset –
Jazz sammenspil – Bakkegårdens Kor – Guitar og Harmonikaundervisning.
Læs mere på vores hjemmeside www.bakkegaardensmusikskole.dk
På gensyn i september.
Tilmelding til Ellen Hansen tlf.: 60 88 16 82
Bakkegårdens Musikskole og Højby Beboerskole
Svendborgvej 319 B, Højby
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Jul på Bakkegården
Søndag d. 20. november
Kl. 10 – 16
GRATIS ENTRE

Nu er det lige, før det er tradition.
For tredje gang arrangerer vi Jul på Bakkegården – julemarked – i vores stuer og i et opvarmet
telt i gården.
Vi glæder os til at byde velkommen til Jul på Bakkegården for besøgende og handlende den
næstsidste søndag i november
Vi glæder os til tilkendegivelser omkring køb af standplads og glæder os til at se det store
vareudbud af høj kvalitet og stor opfindsomhed, som tidligere har bugnet på borde, vægge og i
vindueskarme
I år koster en standplads 175 kr. Vi stiller bord med dug, stol og hjemmebrygget kaffe til rådighed
samt en masse hygge. Der er endnu et par ledige standpladser, henvendelse til Karin – tlf. 65 95
86 76.
Som gæster og besøgende er der mulighed for at sætte sig i stuerne og nyde musikken, mens
man indtager hjemmebagte æbleskiver eller vafler til friskduftende kaffe, velsmagende gløgg
eller varm eller kold kakao med flødeskum, som Bakkegårdens frivillige har travlt med at fremtrylle.
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Bakkegårdens
begivenhedskalender:
30. september:
Skovshøjrup og Omegns Swingband
7. oktober:
Ølsmagning
28. oktober:
Irsk folkemusik
4. november:
Kvart i fire
11. november:
Christensen & Kanne
20. november:
Jul på Bakkegården

Se Bakkegårdens
Kunstudstilling!
Udstiller på Bakkegården i sep., okt. og nov.:
Bente Nordtrop Kristiansen
Læs mere om kunstneren på vores hjemmeside:
www.foreningen-bakkegaarden.dk

Udlejning af Bakkegården
Bakkegården kan lejes til afholdelse af private fester i
weekends og på helligdage.
Se udlejningskalender på vores hjemmeside.
Aftale om leje skal ske ved henvendelse til:
Hans Erik Johnsen
på tlf.: 65 95 84 83.

