18. årgang nr. 6

April 2010

Vi afslutter sæsonen fredag den 23. april med:

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Fredag
24. september 2010
Fredag
5. november 2010
Søndag
12. december 2010
Fredag
28. januar 2011
Fredag
4. marts 2011
Fredag
15. april 2011

Viser fra strimlen
med

Alle os aktive
Visevært: Jes

Viseaftener i vores naboforeninger
Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre afdelinger af Visens Venner (og link til deres hjemmeside, hvis de har sådan en).
Husk, at når du er medlem af en afdeling af Visens Venner, kommer du ind til
medlemspris i de andre afdelinger af Visens Venner.
Gør det lidt lettere og billigere for os:

Næstformand:
Kasserer :

Annie Laksø
Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV
Herdis Kvarnø
Bent Holm
Bent Salomon Rasmussen
Jes Sindal
Nicolai Engstrøm

Entré 25 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster (for hvem vi må tage
forbehold i tilfælde af overtegning).
Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 12. april 2010 til
senest søndag den 18. april 2010. Husk vor bordbestillingsordning: De,
der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til:
blad@visensvenneriglostrup.dk
- vi siger tak!
Bestyrelsen :
Formand:

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5

3582 0321
4466 4450
3881 8203
7878 0428
4640 2178
3874 0966

MINNA:
4640 2178
eller
LILLY W.:
4345 1093
eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk
Medbring madkurv, bestik, drikkevarer og hvad I ellers skal bruge – og så
selvfølgelig jeres gode humør.
Vi åbner dørene ca. kl. 18:15, og viseaftenen starter kl. 19:30
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 19:30!

Anmeldelse af viseaftenen den 5. marts 2010

Næste arrangement: Viser fra strimlen

Så var den lyse Bente visevært denne aften, hvor der også var forår udendørs – i
modsætning til sidste gang, hvor der var snestorm! Der var masser at snakke om
ved bordet – og sådan var det alle vegne – så Bente havde virkelig problemer
med at råbe sig igennem. Men der var bestemt en vidunderlig stemning!!!

Vi slutter sæsonen med et festfyrværkeri af gode filmmelodier – kendte som
mindre kendte. Traditionen tro har alle aktive mulighed for at komme på scenen
denne aften. Jes vil guide os igennem med sikkker hånd.

Det hele begyndte med Jes, min yndling (undskyld Minna) og så Musse (hans
musikalske mor, som desværre ikke lever længere). Vi havde sjovt nok lige døbt
den selvlysende mus, der hænger i min taske MUSSE – fordi Solvej (min faste
bordven) mente, at den skulle have et navn. Nå, det var et sidespring. Jes sang
hendes sang om den lille dreng, som var et samarbejde mellem hans mor og
Bent Broksø – de må have rige minder tilsammen! Derefter kom ”Snekys”,
skrevet af Alex Sundstrøm og til sidst Klædeskabet, som er så morsom! Det var
en god optakt til en vidunderlig aften!

Et stort ønske: Bagtæppe til scenen

Evy sang så dejligt om ”Påskelam og Pinsegris” – hun stod der i sin flotte kjole:
sort silke med smukke blomster – og hun gav os også ”En optimistisk vise”.
Også Herdis var dejlig, og Poul Erik, som var ny for mig.
Så kommer vi til gæsterne fra Roskilde, som var SÅ gode. Syngepigerne Jytte
og Hanne havde en udstråling, der sagde spar to til næsten alt, man mindes (udefra), de var smukke, sjove og uartige på en charmerende måde! I den forbindelse
kan jeg fortælle en lille historie om en dame, der kom på sit arbejde en mandag
morgen og lignede en hængt kat. Kollegerne måtte vide, hvad der var galt: Jo,
der var en betjent, der aftenen i forvejen havde fulgt hende hjem, og som hun
sagde: Han forstod at ordne ”Putkassen”! Så landets håndhævere har også deres
”Frynsegoder”.
Nå, der var jo også en herre med, som var så vittig, at jeg
nok vil tage turen rundt om Roskilde, når jeg får min
chauffør tilbage. Ligesom med Evys kjole kunne man ikke
lade være med at se på Hannes kjole, som viste sig at være
90 år gammel. Det var utroligt, hvilket snit man havde
dengang – til gengæld var vores Herdis så lys som selve
foråret, der ligger foran os – heldigvis.

Som jeg nævnte sidste viseaften, synes jeg, vi har brug for et scenebagtæppe.
Biblioteket har hængt kunst op på væggene i salen. Det er også pænt. Men bag
vores scene hænger der 2 billeder
med glas for. Dette glas spejler sceDen havmand han tren ad kirkedøren ind,
og alle de små billeder de vendte sig omkring.
nebelysningen, og det er ikke godt.
Vi kan ikke pille billederne ned, - Hå, hå, hå!
og alle de små billeder de vendte sig omkring
dertil hænger de for godt, så vi ven(fra ”Agnete og Havmanden”)
der dem om. Bagsiderne er ikke
pæne, det skal der gøres noget ved.
Derfor: er der nogle af vores medlemmer, der kan lave sådan et bagtæppe, vil vi
meget gerne høre fra jer. Materialerne betaler foreningen selvfølgelig. På den anden side behøver det
ikke at være så dyrt. En tekst, feks. ”VV-Glostrup”
eller ”velkommen” eller VVG logo eller G-nøgle
eller… kunne måske laves af forskellige farvestrålende stof rester. Ja, kun fantasien sætter grænser.
Det skal ikke være vældigt stort, måske bare 1,5 x
2,5 m.
Er der nogle af jer, der har evnen eller tiden eller lysten eller alle delene, så
hjælp os med at få en lidt pænere scene baggrund.
Alle forslag er velkomne!
Med et stort håb om et scenebagtæppe, Jes

Roskildegenserne gav os mange sange, som vi kendte i
forvejen, men de var fantastiske til at gi’ den fuld skrue, og de gav også noget, vi
ikke havde hørt før, nemlig en happy end på Solitudevej!
Tak for endnu en dejlig aften.
Dagny

God sommerferie!
Det var alt, vi havde at byde på i denne sæson. Redaktøren benytter den overskydende spalteplads til at ønske jer alle en god sommer!
Husk, at næste sæson starter med, at foreningen kan fejre sit 40 års jubilæum.
Det hører I mere om, når vi når dertil.
Lise

