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Dejlig sommerkoncert i Rinkenæs
Af Gudrun Jørsing

Rinkenæs Gamle
Kirke var helt fuld, da
operasanger Bettina
Hellemann Munch,
flot akkompagneret af
pianist Michi Komoto,
søndag aften gav
sommerkoncert.
Menighedsrådsformand
Flemming Hansen bød
velkommen til de over 200
tilhørere.
Som tema i de arier,
Bettina Hellemann Munch
sang, havde hun valgt
beskrivelser af en kvinde på

forskellige alderstrin og i
forskellige situationer.
Før hver arie fortalte hun
om dens handling. Det var
en vældig god idé.
Fra operaen ”Rinaldo”
hørte vi arien ”Lascia chió
pianga”, hvor heltinden
er fanget af fjenden og i
lænker grædende mindes,
da hun var fri.
Så kom Cherobinos arie
fra ”Figaros Bryllup”, hvor
den ganske unge page slet
ikke kan finde ud af kærlighedens mysterier.
Derefter fulgte grevindens
arie, ”Dove sono”, også fra
”Figaros Bryllup”, hvor hun

dybt fortivivlet mindes den
tid, hvor grevens endnu
elskede hende og ikke løb
rundt til mange andre
kvinder.
Michi Komoto gav et
eksempel på sit fantastiske
klaverspil, idet hun spillede
Bachs ”Concerto nach
Italianischen Guseo”.
Nu drejede det sig om
kvinderne igen, idet Bettina
Hellemann sang, ”O war
ich schon mit dir vereint” ,
fra operaen ”Fidelio”. Her
var det en dybt forelsket
kvindes ord, publikum
hørte.
Efter denne arie fulgte

Michi Komoto og Bettina
Hellemann Munch fik
overrakt blomster efter
sommerkoncerten i Rinkenæs
gamle Kirke.
den flotte arie, ”O mio
babbino caro”, fra operaen
”Gianni Schicci”, fulgt af
den smukke arie, ”Du sollst
der Kaiser meiner Seele
sein” , fra operetten ”Der
Favorit”.
Lidenskaben steg, da
Bettina Hellemann Munch
som sidste nummer sang,
”Meine Lippen die küssen
so heiss” fra operetten
”Giuditta”.

Batteriskift
mens De venter

Torsdag til søndag kl. 17-21
Spis hvad du kan fra vores store buffet
med lækre kinesiske specialiteter

Alle mærker og
modeller
Alm. batteri
kr. 60,-

Spis hvad du kan for

Lithium batteri kr. 85,-

kr.

109,-

Børn under 10 år
kr. 69,Under 2 år spiser
gratis

Tryktest

Publikum klappede
takfast og ønskede et ekstranummer, og fik da også
et rigtigt sommernummer, nemlig Gershiwns
”Sunmertime”, som Bettina
Hellemann Munch endda

sang i den oprindelige, høje
toneart, hvor hun til slut
ubesværet ”smeldede” det
høje c ud.
Alle var meget begejstrede
over koncerten med de to
meget dygtige kunstnere. 

Underholdning
til hele familien

kr. 39,-

Områdets
største
udvalg

Nyd maden i vore restaurant eller på vores
terrasse med udsigt til Gråsten slot

Sönnichsen
Ure & Smykker
Nygade 11 • Gråsten • tlf. 61 38 86 34 • mail: satosi@bbsyd.dk

Uanset vejret, og du er ude eller
inde, så har vi alt til en hyggelig og
underholdende ferie

GRÅSTEN BOGHANDEL
Sundsnæs 11 · 6300 Gråsten
Tlf. 74654422
E-mail: 4890@bogpost.dk

