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Torben Iversen gav den som H.C. Andersen Foto: Emil Andresen

Årets traditionelle nytårskoncert i
Kertemindehallen med Hindsholm Symfoniorkester
og Nenia Brassband / FDFs orkester gik i luften
med energi, ligesom den plejer
Med Niels Hansen og Henning Kjær ved roret blev
publikum styret gennem dette års Nytårskoncert.
Same procedure as always.
Først blev i fællesskab og traditionen tro sunget
Vær Velkommen, inden showet gik i gang.
Koncerten, der havde borgmester Hans Luunbjerg
med sin ene søn på forreste række, blev indledt med
indtogsmarchen fra Johannes Strauss'
Zigeunerbaronen, flot akkompagneret af det altid
velsyngende kor; Sine Nomine.
Efterfølgende blev det Torben Iversens tur, og
forklædt som H.C. Andersen gav han nummeret
Det er liv at rejse af netop digteren selv. Også
koloratursopranen Lise Bech Bendix gjorde et flot
indtryk, og det gjorde hun bl.a. med Wien, du Stadt
meiner Träume og Juvelarien fra Faust.
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Noget helt særligt ved dette års Nytårskoncert var opførslen af Fyens Jernbanegalop. "Galoppen"
stammer fra 150-året for den første danske jernbanestrækning, i 1997. Her blev Jernbanegaloppen
opført på Jernbanemuseet. Men da stykket kun fandtes til klaver, da blev nummeret arrangeret for
symfoniorkester af Asger Bondo, der velvilligt stillede noderne til rådighed for
Hindsholmorkesteret i søndags.
Anden halvdel af koncerten blev sædvanen tro opført af Nenia Brassband og FDF orkester. De
spillede bl.a. Niels Jørgensens (Carl Nielsens far)Højby Skyttemarch og Carl Nielsens Saul og
David. Hindsholm Musikforenings Orkester med Aarslev Symfoniorkester tog over til sidst, hvor
de sammen med Torben Iversen udførte udtog af filmen Hans Chr. Andersen.
Og ingen Nytårskoncert uden H.C. Lumbyes Champagnegalop. Og sådan gik endnu en søndag med
at skyde det nye år ind med det gamle og vellidte Hindsholm Musikforenings Orkester i samarbejde
med Aarslev Symfoniorkester, Nenia Brassband, FDF
og Sine Nomine.
På gensyn til næste år!
Se flere billeder fra koncerten HER
RMJ

