18. årgang nr. 3

Vi glæder os til at se jer næste viseaften, søndag den 13. december, til:

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Fredag
29. januar 2010
Fredag
5. marts 2010
Fredag
23. april 2010

Karen G. Andersen – og jul
fremført og akkompagneret af

Generalforsamling (og hulemøde)
Onsdag

November 2009

Vore egne aktive

10. februar 2010 kl. 19:00

Viseværter: Jes og Annie
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).

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5

Husk, at når du er medlem af en afdeling af Visens Venner, kommer du ind til
medlemspris i de andre afdelinger af Visens Venner.

Entré 25 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster (for hvem vi må tage
forbehold i tilfælde af overtegning).

Gør det lidt lettere og billigere for os:

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 30. november
2009 til senest søndag den 6. december 2009. Husk vor bordbestillingsordning: De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til:
blad@visensvenneriglostrup.dk
- vi siger tak!
Bestyrelsen :
Formand:
Næstformand:
Kasserer :

Annie Laksø
Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV
Herdis Kvarnø
Bent Holm
Bent Salomon Rasmussen
Jes Sindal
Nicolai Engstrøm

MINNA:
4640 2178
eller
LILLY W.:
4345 1093
eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk
3582 0321
4466 4450
3881 8203
7878 0428
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. 17:15, og viseaftenen starter kl. 18:30 (en time før
normalt!)
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 18:30!

Anmeldelse af viseaftenen den 6. november 2009
Medlemmerne samledes i garderobeområdet, mens bestyrelsen gennemførte de
sidste forberedelser i selve mødelokalet. Atmosfæren var overalt præget af gensynsglæde og positive forventninger til aftenens indhold.
Medlemmerne trådte derefter ind i mødelokalet, der var indrettet på en sådan
måde, at alle de tomme stole konkurrerede med hinanden om at blive benyttet.
Spisningen, snakken ved og imellem bordene og den efterfølgende afsyngning af
foreningshymnen indledte aftenens arbejde. Stemningen blev udviklet på en sådan måde, at der udvikledes et publikum, som enhver optrædende person drømmer om.
Aftenen var opdelt i to dele, nemlig én del, hvor medlemmerne sørgede for underholdningen og én del til gæstesolisterne Bente Kure og Leif Ernstsen.
Efter formandens velkomst overtog Bent Broksø jobbet som visevært. Vi startede med fællessangen: ”Hvornår er der dejligst”, assisteret af Svend Johansen og
Herdis Kvarnø. Derefter kom Bente Lysdahl på scenen, hvor Svend Johansen
akkompagnerede hende til ”Hjertevalsen”, ”Min bedste vise” samt ”Høstvise”,
som hun havde oversat fra forfatteren Erna Tauro.
Derefter kom aftenens overraskelse, idet Annie Laksø i en dertil tilpasset beklædning og akkompagneret af Lise Gerd Pedersen fremførte ”Lad det boble” og
”Ruga Foxtrot” på en usædvanlig måde, idet hun afsluttede med at neje for tilhørerne.
Den i forvejen gode stemning steg yderligere. da Nicolai Engstrøm til eget akkompagnement sang ”Hjem for at sige farvel”, ”Du ved det godt” og ”Filialer”.
Bifaldet var af en sådan styrke, at Nicolai kvitterede med at bukke for publikum.
Derefter stod Annie Laksø atter på scenen – i et dertil tilpasset kostume – hvori
hun leverede et led i forberedelserne til OL 2012 i Rio de Janeiro, da hun sammen med Nicolai fremførte ”Deidres Samba”.
Så var tiden inde til en fællessang, idet Bent Broksø ledsaget af 3 forsangere,
dannede det solide grundlag for den fælles fremførelse af Piet Hein´s ”Lidt eftertænksomhed”.
Efter en kort pause varmedes deltagerne op med fællessangen ”November”, hvor
Svend Johansen og Bente Lysdahl sikrede, at alle sang det rigtige på det rigtige
tidspunkt.
Efter endnu en kort pause overtog gæstesolisterne Bente Kure & Leif Ernstsen
scenen, budt velkommen af et velopvarmet og særdeles opmærksomt publikum.
Bente Kure & Leif Ernstsen tilpassede under hele forløbet deres fremførelse til

publikums reaktioner. Dette medførte, at kvaliteten af deres arbejde var stigende
til enorme højder, men på en måde, der var præget af ydmyghed og af en stor
respekt for publikums reaktioner. Der var højt til loftet …
Det var en herlig aften. Tak! Jeg glæder mig til næste viseaften.
Tom Rytlander

Næste arrangement: Karen G. – og jul
Det er en tradition, at vi til julearrangementet ikke har gæstesolister, men at foreningens egne aktive koncentrerer os om en forfatter eller komponist, før end vi
slipper julen løs.
I år har vi valgt Karen G. Andersen, som nogle af jer måske kan huske. Karen
var aktiv i vores forening fra 1979 til sin død i 1994. Hun skrev et utal af viser,
som synges i alle viseforeninger landet over. I forbindelse med udgivelse af en
sangbog og CD med hendes viser i 1993, udnævnte vi hende til æresmedlem.
Vi har valgt en halv snes af hendes viser, som vi vil fremføre. Vi vil garnere med
at fortælle lidt om mennesket bag viserne. I forbindelse med arrangementet vil vi
udvide vores hjemmesides ”Hall of fame” med lidt om Karen G.
Og så er julen selvfølgelig traditionernes tid, og dem vil vi holde i hævd …

Hvad laver de egentlig i den bestyrelse ???
Jo i øjeblikket arbejder vi for det første en hel del med at arrangere det store,
årlige landsmøde næste efterår for samtlige viseforeninger i Danmark. For det er
faldet i vores lod at stå for det.
Dels skal vi arrangere selve landsmødet for op mod 60-70
delegerede (med evt. ledsagere) fra hele landet, dels sørge for bespisning, underholdning om aftenen samt overnatning for dem, der kommer langvejs fra. Vi har brugt
en del tid på at finde plads samt faciliteter til de mange personer.
Dernæst gør vi os også en del tanker omkring foreningens 40års jubilæum, også til næste år, og udveksler ideer til denne runde fødselsdag.
Endelig deltager vi i diverse møder + det almindelige arbejde, der ligger i en
bestyrelse; men det er et dejligt stykke arbejde.
Jo, vi ligger ikke stille.

Bent S.

