17. årgang nr. 4
Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Januar 2009

Vi byder velkommen til næste viseaften fredag den 16. januar
hvor vi får besøg af

Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Fredag den 27. februar 2009
Fredag den 17. april 2009

Dorthe Birch
og

Generalforsamling den 11. februar 2009

Leon Hegelund
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:

- vi siger tak!

Vi har nu 93 mailadresser og bruger kun 85 frimærker!
Annie Laksø
Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV
Næstformand og blad: Lise Gerd Pedersen
Kasserer :
Bent Holm
Knud Søgaard
Jes Sindal
Engstrøm
Herdis Kvarnø

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5
Entré 25 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster (for hvem vi må tage forbehold i tilfælde af overtegning).

Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til:
blad@visensvenneriglostrup.dk

Bestyrelsen :
Formand:

Desuden medvirker:
Kim, Bent S., Lise og Nicolai
Visevært: Annie

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

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra onsdag den 7. januar 2009 til senest søndag den 11. januar 2009. 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.
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 19:30!

Anmeldelse af viseaften den 14. december 2008
Så blev det juleviseaften hos Visens Venner i Glostrup.

Væsenet dansede og kastede sig af og til grinende baglæns. Det viste sig at være
Elmo, og han fik stemningen til at stige voldsomt. Til sidst blev han træt og smed
sig ned med et sært pust.

Sådan en aften er fuld af traditioner. De, som hører julen til, og så den forholdsvis
nye Glostrup-skik med at præsentere en kendt kunstners viser. I år blev det Benny
Andersen, som nærmest er blevet en national kunstner – og med rette. Man kan
nævne digtere som H.C. Andersen og Halfdan Rasmussen i samme åndedrag. Som
dem forstår B.A. med stor livsforståelse at skrive for store som for små og at se det
store i det små. Med få geniale penselstrøg forstår han at frembringe billeder ud af
den blå luft og sommetider nærmest med lyd på. ”Fuglene flyver i flok, når de er
mange nok” – ”græsset er højt som et fuglefløjt”. Man bliver næsten selv høj også.
Han har evnen til at frembringe et helt spektrum af dybe følelser. Fra Svantes mørkeste fortvivlelse og angst og de beske oprørske følelser hos livsfangerne til den
lyse lykke en sommermorgen og den dybe, gribende kærlighed til Rosalina. Godt
krydret med fin humor, når de elskende tager med Karlsvognen hjem. Alle disse
viser med musik til af B.A. og Poul Dissing har de 2 beriget os med i mange år.

Så kunne juleafdelingen begynde, og den holdt traditionerne i hævd. Der var ”Jul i
december”, ”Mors andesteg” og den smukke ”Julenat”, som Herdis har gjort til en
fin tradition. Der var loftets julestads og julemand og julekone. Kim sang 4 korte
juleviser til musik af Lumbye, og vi fik alle rørt benene til den sidste. Annie klarede det som sædvanlig suverænt, men i år fik hun jo også hjælp af Elmo.

Jeg var så heldig at opleve deres allersidste aften i ViseVersHuset i Tivoli i 2006.
Det var en aften med stort vemod. Benny fortalte, at alle viserne var lavet til ViseVersHuset igennem de 30 år, hvor de havde optrådt der. Ikke et øje var tørt, da de
sluttede med ”Tivoliminder”. Det var suveræn visekunst. Heldigvis er de stadig aktive andre steder.

Dorte Birch kommer fra VV Kalundborg. Hun akkompagneres af pianist Vagn Olsen og bassist og harmonikaspiller Mogens Bækgaard, som hun har arbejdet sammen med en del år. På sit foretrukne repertoire har hun nogle af Edith Piafs og Liva
Weels viser, foruden viser af bl.a. Evert Taube og Sebastian.

Og nu skulle det så blive til en viseaften med Glostrup-visevennerne. Det var en
stor opgave og modigt gjort. Hvordan klare det? Jeg var meget i tvivl – men det
skulle vise sig at være ubegrundet.
Efter en festlig indledning med alle de kendte julemelodier spillet af Lise på piano
og hendes datter Lene på bratsch, mens vi spiste færdig, gik de i gang, og jeg nævner alle: Lise, som førte os gennem afdelingen i fin stil, Herdis, Kim, Jes, James,
Annie, Bent S., Lis, Else, Bent B. og Bente samt akkompagnatørerne: Lise, Lene,
Bent B. og Bent H. på bas … plus Elmo!
Jeg remser alle medvirkende op, men til gengæld ikke alle viserne, for da jeg gik
mine notater igennem til dem, stod det mig klart, at den store udfordring, det var,
havde fået alle til at give alt, hvad de havde i sig. Der bliver altid gjort et godt
stykke arbejde til viseaftenerne, men denne aften var noget særligt. Alle levede sig
ind i at give helt deres eget udtryk i hver af viserne. Særlig svært måtte det være i
de viser, som har været mest i folkemunde som sange, fx ”Svantes lykkelige dag”.
Men det lykkedes i fin visestil for alle. Det var bare ”knaldhamrende” godt i hele 2
afdelinger, som sluttede med fællessangen ”Juleaftensalfabetet” – og så var det jul.
Pludselig sad der et julerødt, låddent væsen på flyglet. Annie kom ind i smuk julerød kjole. Hun kendte åbenbart væsenet på flyglet, for de begyndte at more sig.

Edel

Næste arrangement: Leon Hegelund og Dorthe Birch
Vi har inviteret to – af hinanden uafhængige – gæstesolister til næste viseaften:
Leon Hegelund er aktiv både i VV Østsjælland og VV København og akkompagnerer sig selv på guitar. Vi har tidligere haft besøg af Leon og glæder os til et genhør med denne dygtige og charmerende visefortolker.

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling

onsdag den 11. februar 2009 kl. 19:00
i Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 1. sal - lokale 4.
Dagsorden i henhold til vedtægterne (som kan ses på vores hjemmeside):
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse og revisor
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og bedes sendt til formanden.
Vi håber at se rigtig mange denne aften – alle medlemmer (også vennekredsen) er
velkomne. Efter generalforsamlingen er der åbent hulemøde for alle.

