Indmeldelse sker ved henvendelse til formand eller næstformand.

Vores arrangementer:
Introduktionsfolder
På vores hjemmeside: www.visensvenneriglostrup.dk,
finder du oplysning om sæsonens viseaftner og eventuelle andre
arrangementer, hvor foreningen optræder.
Vores indbydelser til viseaftenerne kan du også finde på Glostrup
Bibliotek, Kildevældets Allé 5.

Bestyrelsen:
Formand:
Kasserer:
Best. medlemmer:

Annie Laksø
Bent Holm
Jes Sindal
Poul Erik Pedersen
Preben Jensen
Bjarne Christoffersen

3218 1780
3881 8203
2494 9430
2228 4243
5040 3914
2684 2212

Har du lyst til at:
•
•
•
•

Lytte til viser?
Synge viser ?
Skrive viser?
Spille til viser?

Foreningens adresse:
Annie Laksø, Bogtrykkervej 35 st.tv. 2400 København NV
På vores hjemmeside finder du de aktuelle mailadresser til bestyrelsesmedlemmer.
På landsforeningens hjemmeside: www.visensvenner.dk kan du
finde oplysninger om andre viseforeninger.

Kontingentet er p.t. 200 kr. pr. år.
Entré ved arrangementer: 30 kr. for medlemmer, 75 kr. for gæster.

Så kom og vær med i vores forening !

Hvem er vi?

Hvordan foregår en viseaften?

Visens Venner i Glostrup blev stiftet i 1970. Foreningen er medlem
af den landsdækkende paraplyorganisation Visens Venner i Danmark.

De seks årlige viseaftener afholdes på Glostrup Bibliotek, salen i
kælderen, fredage i tidsrummet 19:30 – ca. 22:30

Visens Venner i Glostrup har i alt ca. 120 medlemmer (og vi vil
gerne være flere!).
Ca. 20 af disse medlemmer er særligt aktive i foreningen, idet de
optræder med visesang, skriver viser, komponerer, akkompagnerer
eller organiserer arrangementerne. De mødes en gang om måneden
til såkaldte "hulemøder".
De øvrige medlemmer nyder at lytte til viser og synge med på fællessangene ved vores 6 årlige arrangementer.

Hvem kan blive medlem?
Alle kan optages som medlemmer i Visens Venner i Glostrup.
Alle, der beskæftiger sig aktivt med viser (såvel amatører som professionelle) kan søge optagelse som aktivt medlem. Det indebærer
mulighed for at optræde ved foreningens visearrangementer. Ansøgeren fremfører viser ved tre hulemøder, og de fremmødte aktive
afgør derefter, om de finder ansøgeren egnet til optagelse.
Optagelseskravet til de aktive skal sikre, at kvalitetsniveauet holdes
så højt ved foreningens arrangementer, at ingen behøver at krumme
tæerne.

Foreningens aktive dækker op ved 8-mands borde med duge, glas,
servietter og levende lys. Man tilmelder sig normalt arrangementet
i ugen i forinden og får anvist en plads, når man kommer. Hvis flere
tilmelder sig samlet, kan de komme til at sidde ved samme bord.
Dukker man uanmeldt op, er man selvfølgelig meget velkommen,
og det er hidtil altid lykkedes os at finde en ledig plads.
Dørene åbnes fem kvarter, før underholdningen begynder, og der
er tradition for, at man grundlægger en hyggelig stemning ved at
spise sin medbragte mad og drikke i dette tidsrum. På bedste skovtursmaner medbringer man selv tallerkener, bestik m.v. Der kan
ikke købes noget i salen – heller ikke drikkevarer.
Underholdningen leveres af foreningens aktive. Ved de fleste af
sæsonens viseaftener inviterer vi en eller flere gæstesolister – en
kendt viseven eller ”kolleger” fra andre viseforeninger – til at
hjælpe os. Ved alle viseaftener synges 3-4 omdelte fællessange.

Viser ud af huset
Foreningens aktive tager gerne ud og underholder, eksempelvis ved
andre foreningers arrangementer, private fester og lignende.
Kontakt formand eller en fra bestyrelsen for at få flere oplysninger.

