
Nyhedsbrev                                                                              19. januar 2020                                    
Vi har nu haft vort 194. møde. 

 

Mail addresse: 
info.greve@hemingwayclub.dk     
 

Hjemmeside:  
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
 

Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
 

Indbetaling / ture, arrangementer: 
konto nr. 6060 - 5364441  
mobilepay: - udgået 

 

Møde d. 16. januar – Beatles II  
Finn og Jan fortsatte deres Beatles gennemgang med 
samme entusiasme som ved første del. 
Vi hørte om gruppens tekst- og musiske udvikling med 
George Martin som deres supplerende og inspirerende 
producer og orkester ”leder”. Der kom violiner, citar, 
klaverer … bigband musik og eksperimantale toner og 
lyde med i spillet. De stoppede med koncerterne – det var 
simpelhen for farligt med at samle så mange unge 
tilskuere (skrigende tøser)! 
Den elektroniske blev revolutioneret med ”St. Pepper” – 
en rigtig kultplade med en masse ”skjulte” antydninger i 
tekster og kompositioner. Tilsvarende med ”Abbey 
Road” – hvor Finn og Jan analyserede pladecoveret for 
diverse (mulige?) symboler. 
Finn og Jan supplerede de forskellige pladeomtaler med 
små personlige historier og errindringer fra ”… dengang” 
– lige som der blev knyttet kommentarer til andre 
musikere / melodier… Det hele – Beatles og foredraget 
sluttede symbolsk med ”Let i be” – og vi klappede af 
Beatles  og tak til Finn og Jan.  
--------------------------------------------------------------------- 
Fra ”Revolver” til ”Let it be”.  
Igen et formidabelt foredrag om de fire individualister, 
som først sammen – og senere hver for sig berigede 
verden med musik.  
Dette andet foredrag ligger på samme høje niveau som 
det første. De musikeksempler vi hørte, var gode og 
fortællende om musikerne.  Tak for fantastisk 
underholdning.                               Johnny Lundt  
--------------------------------------------------------- 
Næste møde torsdag d. 22. januar  
"Vi skal høre om om fiskeopdræt i Roskilde Fjord.  
Kim Jørgensen arbejder som frivillig med opformering 
af ørreder i Roskilde Fjord ved Kattinge Dambrug.  
Vi tager en dialog med Kim om arbejdet med at beskytte 
fiskeopdræt og udsætning. Grusbanden og dens arbejde.  
Hvordan mærker man fiskene, hvordan sættes de ud og 
hvor vandre de hen. Hvad betyder vandkvalitet …   
Vi tager også en snak om de store fisk tun på flere hundrede kilo, vi kan læse igen 
besøger Danmark. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fremadrettet program: 
 

Torsdag d. 6. februar fejrer vi vor klubs 4 års fødselsdag. Kom med forslag (send 
en mail) til en sang / melodi, der har / har  haft  betydning for dig – vi synger, og du 
fortæller om baggrunden – helt uformelt. 
 

Fredag d. 7. februar har vi ”komsammen” Alle M/K’ere, der har været med på 
turen til Sønderjylland betaler kun 20.-/deltager. Andre M/K’ere betaler 165.-.  
Tilmeld dig nu ! 
 

Torsdag d. 13. februar har vi planlagt møde i Synagogen // Krystalgade.   
Tilmelding: 100.- for adgang + spisning - på netbank inden den 31. januar.  
OBS.: Af sikkerhedsmæssige årsager er der kun adgang for de, der er tilmeldt.  
Vi skal alle sikkerhedstjekkes inden ankomst. Nærmere om program følger. 
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… (fortsat)The Beatles havde sit 
udgangspunkt i Mersey-beaten, med 
dens specielle rytme og lyd inspireret af 
sømændenes import af amerikanske 
soulplader. Da gruppen flyttede til 
London for at indspille plader og 
derefter fik sit nationale og inter-
nationale gennembrud, blev de i høj 
grad eksponenter for British Invasion 
genren. 
 

Fra udkants-og havnebyen Liverpool 
lykkedes det gruppen at erobre verden i 
bogstavelig forstand. Deres musik har 
gået sin sejrsgang verden over og 
influeret på, hvordan populærmusik 
fortolkes. Gruppen har leveret noget af 
den mest kopierede musik, der er 
skrevet. Heriblandt sangen "Yesterday", 
som en af de sange i verdenshistorien 
der er indspillet oftest. 
 

Gruppen var meget eksperimenterende i 
sit udtryk, men samtidig i stand til at 
gøre de mest rabiate nyskabelser 
acceptable inden for populærmusikken. 
Gruppen startede med rå beatmusik, for 
så at kombinere den hårde rock med 
bløde ballader, elektriske instrumenter 
med klassiske arrangementer, indiske 
instrumenter og båndklip spillet forlæns, 
baglæns og som tilfældigt sammen-
klippede lydfragmenter. 
 
 

 

 

 

Jørgen 
Frandsen  og  
Allan Murmann 
havde 
fødselsdag,  
som de behørig 
fejrede  med 
diverse 
”drammer”  

 

 

 

Betaling  -  Praktiske forhold:  
Når du betraler 10.- for kaffe & brød, så 
venligst ”store” mønter – ikke ”små”. 
 
 

Når du indbetaler for arrangementer på 
vor konto, så venligst 1 arrangment/be-
taling – og helst ikke både ”komsam-
men” og ”synagoge” på samme indbe-
taling.  
Og vent venligst ikke til sidste dag. 
 
 

 
Mogens //4045 2210 // a-mch@webspeed.dk  
Hemingway Club Greve / torsdag 
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