15. årgang nr. 5

februar 2007

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Næste arrangement er fredag den 2. marts, hvor vi får besøg af
Viseaftener i Visens Venner i Glostrup denne sæson:
2007: Fredage den 27/4
Viseaftener i vores naboforeninger (du kommer ind til medlemspris)
16/3
Viseaften
Allerød
22/2
Krøniketiden 1948–1972 samt Annmari Sol
Amagerland
23/3
Bente Kure og Leif Ernstsen
Ballerup
9/3
Chresten Speggers Simonsen
Brønshøj
9/3
Viseaften
Farum
Viseaften i forårets tegn
Frederikssund 2/3
17/3
Poul Danø, Rumlepotten, Ole Lodahl, Villy
Helsingør
Breiting og Gilleleje-koret.
9/3
Duoen Over Havet
Køge
12/3
Nordisk forår
København
Kalle Zwilgmeyer og Stanley Samuelsen
Nordsjælland 9/3
11/3
Generalforsamling
– derefter fællessang
Roskilde
23/2
John Martinus
Tåstrup
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).
Vil du modtage bladet pr. mail, så skriv til blad@visensvenneriglostrup.dk
Bestyrelsen :
Formand:

Annie Laksø
Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV
Næstformand og blad: Lise Gerd Pedersen
Kasserer :
Bent Holm
Knud Søgaard
Jes Sindal
Nicolai Engstrøm
Herdis Kvarnø

3582 0321
3645 1863
3881 8203
3670 5536
4640 2178
3874 0966
4466 4450

Arnt Olsen, Ellen Lykke og Kurt Stoltz
fra Visens Venner i Køge
akkompagneret af Niels Vange
(se nærmere omtale inde i bladet)
Vi kan desuden glæde os til at opleve

Bent S., Annie, Birthe, Udo og Kirsten
akkompagneret af hhv.

Udo, Bent H. og Lise
Visevært: Nicolai
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5
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 19. februar til senest søndag den 25. februar. Husk vor bordbestillingsordning: De, der vil
sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:
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

Kort referat af generalforsamling / hulemøde
Foreningens generalforsamling den 14. februar 2007 blev afholdt i god ro og
orden med deltagelse af 27 fremmødte medlemmer. Regnskabet udviste et pænt
lille overskud, og det besluttedes derfor at fastholde kontingentet. Alle bestyrelsesmedlemmer pånær formanden var på valg, alle var villige til at modtage genvalg – og alle blev genvalgt. Det fortjener omtale, at Bent Holm nu har været
foreningens kasserer i 30 år!!! Der var ingen forslag og i det hele taget var det en
temmelig kedelig generalforsamling ☺
Ved det efterfølgende hulemøde havde vi den glæde formelt at optage en af vores aspiranter som aktiv. Vi byder derfor velkommen til Lis Evers – hende kan I
glæde jer til at høre i salen til sæsonafslutningen den 27. april!
Lise

Anmeldelse af viseaften, 12. januar
Den 12. januar debuterede Udo som visevært. Bent Holm, Jes og Nicolai repræsenterede foreningens egne aktive, og som gæster udefra havde vi Tove og Per
Mark fra Visens Venner i Kjellerup.
Aftenen indledtes med tre viser af Thomas Kjellerup, fremført af Bent Holm,
som jeg betragter som foreningens mest suveræne visesanger. Han formår at
invitere hele publikum ind i det univers, han skaber til lejligheden. Selv overgav
jeg mig fuldstændig til budskabet om, at en efterårsweekend i et sommerhus kan
byde på andet end jordslåede plaider og støvede elradiatorer, der knokler af sted.
Som ny visesanger må jeg undrende konstatere, at Bent opnår sine resultater
samtidig med, at han overtræder alle de regler, vi ellers i den bedste mening belærer hinanden med.
Hvor Bent fascinerer, er det Jes' styrke som visesanger, at han tager os alle
sammen med i en hjertelig latter. Den vindende fællessang fra Spil Dansk-dagen
i 2005 havde Jes gjort til en levende illustration af dagen derpå. Heller ikke følelsen af skadefryd vil nogen af os siden ønske sig, og allermindst vil vi ønske os
en kæreste, der i vores selskab klynger sig til noget så uvigtigt som en paraply.
Hos Nicolai er musikaliteten i højsædet. Med egne melodier og stor beherskelse
af instrumentet opnår han et personligt og samtidig professionelt udtryk, som for
to numres vedkommende fik ekstra fylde af Lise på flyglet. Jeg skynder mig at
viderebringe Nicolais annoncering af, at to af numrene kan købes på en nyudgiven CD (se sidste nummer af bladet).

Efter pause og fællessang (alle fællessangene havde Udo som forsanger og Bent
Broksø som akkompagnatør) kom vore gæster Tove og Per Mark på scenen, akkompagneret af Peter Thomsen på accordeon. De kan sør'me deres kram!
Hovedingredienserne i deres show på to gange en halv time var nyere dansk revy, suppleret med nyere og ældre klassikere. Tove og Per kan med få virkemidler skabe særdeles underholdende teater, og Per udviste i de mere stille numre et
lune, som jeg labbede i mig.
Hvad det teatermæssige angår, fik vi "Gerda" illustreret på en måde, det er lige
så svært at forholde sig til som teksten selv. Nogle blandt publikum lo, andre
ikke - men dristigt og engagerende teater, det var det!
Efter sidste afdeling kvitterede publikum - fuldt fortjent - med stående ovationer.
Det var i det hele taget en viseaften, alle kan være glade for. Det kunne ikke
mærkes, at Udo var kaptajn på skuden for første gang – her oplevede vi en afslappet myndighed, vi forhåbentlig kan trække på en anden gang.
Kim

Næste viseaften: Besøg fra Visens Venner i Køge
For et års tid siden var jeg på spiontogt til VV-Køge. Jeg skulle finde ud af, om
der var mulighed for at arrangere et besøg her hos os. Jeg var så heldig at der
netop denne aften var et program, hvor størsteparten af de aktive var ”på”. Det
vil sige, at jeg – uden at afsløre formålet med mit besøg – kunne ”prikke” dem
ud, jeg mente passede bedst til vores vennekreds. De var nu gode alle sammen,
så der er flere muligheder en anden gang.
Da vi senere tog kontakt, sagde alle ”prikkerne” ja! Så vi kan nu glæde os til at
se og høre:
Arnt Olsen, Ellen Lykke, Kurt Stoltz og Niels Vange på flygel.
Alle tre solister synger det, jeg vil kalde en perlerække af klassiske viser, som vil
være guf for sindet. En skønsom blanding af nyt og gammelt, alvor og humor,
poesi og ”lige på”. Når Niels Vange så sidder ved flyglet, skal jeg ikke bede om
mere.
Glæd jer.
Jes

