14. årgang nr. 5
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Vi ses næste gang den 3. marts 2006
hvor vi får vi besøg af

Viseaftener denne (og næste) sæson:
2006: Fredage den 21/4 – 29/9 – 27/10 – 10/12 (søndag)
2007: Fredage den 12/1 – 2/3 – 27/4

Hugo Hutzelsider og Jørgen Storch

Amagerland: 23/2: Om Birger Sjöberg
23/3: Vise-Mix-Max og gæstesolist Hanne Kjær

(se nærmere omtale inde i bladet)

Derudover kan vi glæde os til at opleve

Ballerup:

18/3: Hugo Hutzelsider og Jørgen Storch
29/3: "Scenen er din" (helt åbent arrangement)

Brønshøj:

10/3: Visens Venner, København med garniture

Farum:

10/3:

Køge:

10/3: Hit med visen m. Finn Krausmann

København:

13/3: Evert Taube aften. Besøg af Taube-selskabet, Malmö

Roskilde:

12/3: Generalforsamling og SYNG-SAMMEN
1/4: Livets melodier, ord og tekster af Piet Hein

Tåstrup:

24/2: Gæstesolist: Fin Alfred
31/3: Grethe Mogensen

Birthe, Benny, Bent H.
samt Else og Bent B.
akkompagneret af

Lise, Bent H. og Bent B.

Se endvidere: www.visensvenner.dk
Ønsker du at modtage blad pr. mail, så send din mailadresse til:
blad@visensvenneriglostrup.dk
Annie Laksø
Lise Gerd Pedersen
Bent Holm
Knud Søgaard
Jes Sindal
Nicolai Engstrøm
Herdis Kvarnø

Visevært: Nicolai
Entré 20 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster (for hvem vi må tage
forbehold i tilfælde af overtegning).
Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 20. februar til
senest søndag den 26. februar. Husk vor bordbestillingsordning: De,
der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

(husk, at du kommer ind til medlemspris i vore naboforeninger)

Bestyrelsen :
Formand:
Næstformand og blad:
Kasserer :

februar 2006

MINNA:
4640 2178 eller
LILLY W.: 4345 1093
eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk
3582 0321
3645 1863
3881 8203
3670 5536
4640 2178
3874 0966
4466 4450

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

Sidste viseaften, den 3. februar

Velkommen til den ny formand: Annie Laksø!

I en hård tid er det en lise for nerverne at træde ind i et musikalsk miljø, hvor
man i 1½ time kan tale om alt andet end den aktuelle situation. Sådan var det
i hvert tilfælde ved vores bord – utroligt søde mennesker – som så ofte før!

På generalforsamlingen den 8. februar blev Annie valgt til ny formand. Annie har i de sidste 3 år været næstformand og har desuden haft ansvaret for
bladet, så jeg er helt tryg ved at overlade roret til hende. I praksis bytter vi
bare kasketter, idet jeg indtræder som næstformand. Jeg vil tage mig af bladet fremover (og hjemmesiden som hidtil) - og bare rolig, Dagny, jeg skal
nok fortsætte med at bokse i klaveret. Bestyrelsen er i øvrigt uændret, og der
var ingen forslag at tage stilling til. Årsberetning og regnskab vil være fremlagt i salen ved næste viseaften.
Lise

Og så begyndte det jo med vores duo Kirsten og Udo, som både er pragtfulde
og begavede – de klæ’r hinanden! Gunnar Geertsen, Mogens Jermiin Nissen
og Halfdan Rasmussen lagde tekst og musik til de følgende numre om, hvor
hårdt det er at være et frisindet par! Og Long Hand Bill, der var kold som
jordbæris, men som også mødte sit Waterloo!
Så var det Jes, som havde taget børnebørnene med, selv om han egentlig altid
har syntes, at det er lidt dumt, men det er jo ligesom noget andet med ens
egne – jeg tror nu nok, han ville blive begejstret, hvis jeg slæbte mine utallige med, for det ville virkelig give klejner i kassen. Men det er jo skønt at sole
sig i børnebørnenes beundring – jeg husker i den forbindelse en episode fra
en del år tilbage, hvor en af mine var på besøg hos mig og havde en kammerat med. Da de tog hjem ville jeg gerne følge drengene til toget og lufte min
hund MacArthur samtidig – de gik bag mig, og så hørte jeg min René sige:
Er du klar over, at min farmor har lavet en sang til en mand i Amerika!!!
Med så fine børnesange tror jeg også, at Cecilie er stolt af farfar.
Bent Salomon gav os ”I den mellemste køje”, som vi jo kan udenad, og ”Afholdssagen” og til sidst ”Botanik” af Cleo, som han gav bare så godt, at man
skulle tro han havde været i stue med hende – hans mimik var næsten som
denne jyske madamme.
Så kom syngepigerne, som jeg nok ikke er den rette til at rose. Det er ikke
min kop te, men der skal jo også være noget for mændene. Jeg er glad for, at
jeg kender Herdis og Bente i andre sammenhænge, og den nye Annmari Sol
er bestemt talentfuld og duperede, da hun var alene på scenen med Min Søn –
Mor på 64 – Pipettefar meget morsom!
Der var tekster af Carl-Erik Sørensen og helt nyt for mig: Jørgen og Jesper
From, sønner af Ida og Bent From – det glæder mig oprigtigt, at de går i deres dejlige forældres fodspor! Og ikke at forglemme James, der bandt det
hele sammen på sin charmerende måde. Jeg havde egentlig glædet mig til at
han kom med vinen – men Jes kan jo også bruges, så tak for en dejlig aften!!!
Dagny
PS. Det var lidt trist at høre, at Lise vil gå af som formand, men som en herre
ved bordet bemærkede, er det hårdt at være både pianist og formand, så derfor må vi håbe, at pianisten fortsætter!

Tak, Lise, for det gode samarbejde, tak for din indsats. Du har været en for-

mand, det bliver svært at leve op til, så jeg er rigtig glad for, at du er den nye
næstformand.
Annie

Næste viseaften: Hugo Hutzelsider og Jørgen Storch

Sådan skrev Almer Simonsen, VV Ballerup: ”Hvis nogen mangler et absolut
skoleeksempel på, hvorfor visen er en levende kunstart og fortsat er i bevægelse, så tilkald Hugo og Jørgen, de skal nok ved eksemplets magt demonstrere, hvad jeg mener”.
Det gjorde vi så: Hugo og Jørgen kommer med deres program ”Revyminder”, som er en gennemgang af revyens historie fra 1850 til Scalarevyerne i
1930’erne. Jørgen fortæller historien, og Hugo fremfører viserne.
Først efter at aftalen var truffet, kom jeg til en dag at kigge i foreningens arkiver. Og sør’me om ikke vi havde besøg af d’herrer i 1988 med et lignende
program! Men det forlyder også fra sædvanligvis pålidelig kilde, at det var en
god aften, så mon ikke de af jer, der oplevede det, kan tåle et genhør?
Jeg glæder mig i hvert fald … rygterne ude i byen siger, at de er go’e!

Ny CD med Glostrup-islæt: Balstyrige Ballader

Lise

Så har de gjort det igen! Djorn Juni har skrevet digtene på denne CD – 10
mere eller mindre erotiske ballader, deraf navnet på CD’en. Musikken er af
Simon Rosenbaum samt vores to glostruppere Nicolai og Bent B. Viserne
fremføres af Nicolai og Chresten Speggers Simonsen, akkompagneret af tre
bornholmske musikere.
Jeg har ikke aftalt det med Nicolai og Bent B., men de må da være godt tossede, hvis ikke de prøver af afsætte nogle eksemplarer ved næste viseaften!
Lise

