Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.13-02-19 som standardbrev.
Hvis du modtager dette blad senere end mandag den 18-02-19, kan du evt.
klage til postvæsenet.

Ansvarlig for layout af bladet og hjemmesiden:
Bjarne Christoffersen. Han indgår også i redaktionen sammen med Jes. Bjarne
kan kontaktes på hjemmeside@visensvenneriglostrup.dk.
Medlemskartoteket føres af kassereren Bent Holm. Adresseændringer (eller ændringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.

27. årgang nr. 2
Marts 2019
__________________________________________________________

Viseaften, fredag d. 1. marts
Vi præsenterer:

De store damer
Se omtale inden i bladet.

Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Fredag d. 05-04-19
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.
Bestyrelsen:
Formand:
Kasserer:

Annie Laksø
3218 1780
Bogtrykkervej 35 st. tv, 2400 København NV
Bent Holm
3881 8203
Poul Erik Pedersen
2228 4243
Jes Sindal
2494 9430
Preben Jensen
5040 3914
Bjarne Christoffersen
2684 2212

Af vores egne skal vi skal høre:
Bjarne, Vibeke og Bent H.
Visevært: Poul Erik
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5
Entré 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for gæster.
Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag d. 18. februar 2019 til
søndag d. 24. februar 2019.
Husk vores bordbestillingsordning:
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet.
Ring til:
Bent Holm: 20848203,
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

Viser er IKKE
FINKULTUR,
men:

Fin kultur

Vi åbner dørene ca. kl. 18:15, og viseaftenen starter kl. 19:30
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 18:30

Viseaften d. 18 januar 2019
Efter at have været sammen med Jes i anden anledning fik vi lyst til at
overvære januars viseaften på biblioteket i Glostrup, og heldigvis for det.
Det var en DEJLIG aften, hvis repertoire afspejlede hele visespektret.
En troubadur er defineret som en (omrejsende) sanger, der foredrager eller komponerer/oversætter sange og viser til eget akkompagnement.
Her fik vi hele 2 af dem, Nicolai og Jes, der begge gav os bevis for, hvorfor de er skattede både i deres egen forening og ude omkring i Norden.
Wivox er et sangensemble på 1 velspillende pianist, 2 herrer og 5 skønne
kvinder, hvoraf den ene er vores vise-veninde Anni = formanden i VVGlostrup.
Gruppen havde strikket en skøn historie sammen, hvor et skibs besætning
viste sig at have helt andre funktioner som, prinsesser, detektiver, journalister osv.
Det hele var garneret med skøn -ofte flerstemmig-swingmusik. Alle klassikerne var med fra Basin Street Blues over Java Jive til Den lille lyserøde sang.
Det var en virkelig god ide, god rytme og fin sang, af og til afbrudt af
Wivox` helt egen jingle. En skæg ide.
Visens Venners publikum vil jo gerne underholdes, og det blev de med
hardcore visesang og swingmusik på samme aften.

Til at akkompagnere sig medbringer de, Grethe Hermansen og Svend Johansen på flygel samt Verner på bas.
Solisternes navne bliver ikke nævnt her, da de mener, det er De store damer, det skal handle om. Vi må vente på rulleteksterne som vil blive vist
på ”storskærm” under forestillingen.
Det bliver en aften, der bliver fyldt af stor traditionel visekunst, som jeg
vil se frem til med stor glæde og forventning.
Jes

Generalforsamling.
I henhold til §10 i vores vedtægter indkaldes der hermed til ordinær
generalforsamling onsdag d. 13. marts kl. 19.00 i Glostrup Fritidscenter,
Christiansvej 2, 2600 Glostrup, lokale 4
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
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 den ordinære generalforsamling,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Tak, fordi vi måtte være med. Vi nød musikken, den dejlige afslappede
stemning og mødet med gamle visevenner
Erik og Helle fra VV-Køge.

HUSK: Der er adgang for alle medlemmer af Visens Venner i Glostrup
Vedtægterne finder I på vores hjemmeside.

Viseaften fredag d. 1. marts 2019

Opfordring.

Det er lykkedes os for første gang at samle De store damer under
samme tag, nemlig vores i Glostrup bibliotek.
Her skal vi møde og høre De store damer. Damerne er: Lily Broberg,
Elga Olga, Elsa Sigfuss, Marguerite Viby, Ellen Gottschalch, Lulu Ziegler, Erica Voight, Liva Weel og sidst men, ikke mindst Bodil Steen.
Disse afdøde Store damers glansnumre, bliver på formidabel vis fremført af 9, i allerhøjeste grad nulevende, damer, fra henholdsvis VV-Allerød, VV-Furesø og VV-Frederikssund.

I forrige blad opfordrede vi alle, aktive og alle andre medlemmer, til at
omtale os i deres omgangskreds mm. Nogle har taget opfordringen op.
Det betyder at vi allerede har fået nogle nye indmeldelser og ikke mindst
har fået 1 ny aspirant på vores hulemøde. Yderligere har jeg hørt i min
øresnegl, at der er inviteret 2 mulige solister og en akkompagnatør til vores næste hulemøde. Vi håber, der er noget at bygge på til glæde for os
alle sammen. Men der skal stadig gøres et arbejde for at få flere med.
Det bedste er, at der er lys for enden af tunnelen, og at lyset ikke kommer
fra et stort tog, der kører lige imod os.
Jes

