20. årgang nr. 4

Januar 2012

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Næste viseaften er fredag den 27. januar – vi præsenterer:
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Fredag den 2. marts 2012
Fredag den 20. april 2012

Lars Kanit og
Mogens Hansen

Generalforsamling onsdag den 8. februar 2011
kl. 19:00 i Glostrup Fritidscenter, lokale 4
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.

Desuden medvirker
Kim, Evy og Jes
akkompagneret af Lise
Visevært: Nicolai
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5

Gør det lidt lettere og billigere for os:

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
- vi siger tak!

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 16. januar 2012 til
senest søndag den 22. januar 2012. Husk vor bordbestillingsordning: De,
der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

Bestyrelsen :
Formand:

MINNA:
4640 2178
eller
LILLY W.:
4345 1093
eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk

Næstformand:
Kasserer :

Annie Laksø
Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV
Herdis Kvarnø
Bent Holm
Poul Erik Pedersen
Jes Sindal
Nicolai Engstrøm

3218 1780
4466 4450
3881 8203
3641 4106
4640 2178
3874 0966

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 4. december 2011

Vennekredsmedlem i bestyrelsen?

Så nåede vi til årets sidste viseaften, som startede med, at vi alle i stilhed mindedes James.

De senere år har der kun været aktive i bestyrelsen, men det behøver ikke at være sådan. Tidligere har vi haft stor glæde af at have vennekredsmedlemmer med.
Hvis du kunne tænke dig at deltage i bestyrelsesarbejdet, så sig endelig til. Vi
har brug for både en hjælpende hånd i ny og næ og for input fra jer, der møder
trofast op til viseaftenerne. Der er ca. 7-8 bestyrelsesmøder om året.

Aftenens overskrift var ”Amdi Riis – og så juler vi”. Lise havde taget sig kærligt
af Amdi Riis, hun havde indsamlet et fyldigt materiale om komponistens liv og
gennemgik i kronologisk orden hans liv fra fødsel i 1911 til hans død i 1965, 54
år gammel. Vores aktive fremførte en flot buket af komponistens værker, hvor
Lise indledte hvert nummer med en fyldig omtale af historien bag.

Næste viseaften: Lars Kanit og Mogens Hansen

Jeg vil ikke gå i detaljer, alle vores aktive var gode, men jeg vil dog lige nævne,
at vi var vidne til en verdenspremiere: Lise sprang ud som visesanger i nummeret ”Hermed en lille hilsen”, flot og modigt gjort, Lise. Det var en spændende,
underholdende og lærerig afdeling.

LARS KANIT er et pseudonym for forfatteren Asger Ødum Berg. Siden 5. juni
1986 har han hver uge skrevet en aktuel avisvise under det navn - og altid med
illustration af tegneren Henrik Monved - til Frederiksborg Amts Avis, DAGBLADET Ringsted/ Roskilde / Køge, Herning Folkeblad og Midtjyllands Avis.

Nu fulgte aftenens anden overskrift ”Jul”. Her præsenterede Annie en række af
vores aktive, som sang julen ind med de dejligste juleklassikere, varmt, sjovt og
hyggeligt. Efter denne juleafdeling kunne vi alle tage hjem, fyldt med julestemning og klar til at tage hul på den kommende juls udfordringer.
Bent H.

Når Asger Berg i mange år har skjult sig under navnet LARS KANIT, skyldes
det traditionen inden for genren. Hans forgængere kaldte sig Ærbødigst, Rimus,
Per Nilen osv. Og da Asger Berg og Henrik Monved lagde ud, foreslog sidstnævnte, at førstnævnte skulle kalde sig LARS KANIT. Historien bag pseudonymet må I have til gode – mon ikke vi kan få Asger til at fortælle den?

Indkaldelse til generalforsamling

Asger Berg skrev i sin gymnasietid på
Frederiksborg Gymnasium vers til skolebladet og revy. Han debuterede i 1971
med bidrag til Poetens "100 lystige limerikker", Lindhardt og Ringhoff. Fra
1975-85 var han poetisk medarbejder ved
Nils Ufers ugeavis Corsaren og medarbejder ved Corsarens Forlag. Asger Berg
har skrevet revy- og kabarettekster under
sit eget navn - og nogle popsange til
Dansktoppen. Hans sange er indspillet
eller opført over hele landet samt i radio/tv, både af professionelle og af visevenner. Han er siden 1987 medlem af Danske Populærautorer og fra 1997 sekretær for Danske Revyvenner. I 2003 modtog han Frederiksborg Amts Kulturpris
for sit forfatterskab af viser.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

onsdag den 8. februar 2012 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.

Måske husker I viser som ”Mors Andesteg” og ”NemID” (som Jes sang)?
Vi håber at se rigtig mange denne aften – alle medlemmer (også vennekredsen)
er velkomne. Efter generalforsamlingen er der åbent hulemøde for alle.
Bestyrelsen

Asger Berg / Lars Kanit bliver akkompagneret af den meget dygtige pianist Mogens Hansen, som også er tilknyttet Visens Venner i Allerød.
Lise / www.larskanit.dk

