19. årgang nr. 3

November 2010

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Næste viseaften er søndag den 12. december – vi præsenterer:
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Fredag
Fredag
Fredag

Jul med mere

28. januar 2011
4. marts 2011
15. april 2011

Denne gang medvirker
Alle os aktive, der kan og vil!
Visevært: 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).
Husk, at når du er medlem af en afdeling af Visens Venner, kommer du ind til
medlemspris i de andre afdelinger af Visens Venner.

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

Næstformand:
Kasserer :

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

Entré 25 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster (for hvem vi må tage
forbehold i tilfælde af overtegning).
Tilmelding og bordbestilling kan ske fra onsdag den 24. november 2010
til senest tirsdag den 30. november 2010. Husk vor bordbestillingsordning: De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

Gør det lidt lettere og billigere for os:

Bestyrelsen :
Formand:

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5

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
(husk: det er en time tidligere end normalt, fordi det er søndag)
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 18:30!

Anmeldelse af viseaftenen den 24. september 2010

Akkompagnementskurset

Her i elvte time sidder redaktøren og savner en anmeldelse … og så må jeg jo
skrive én selv. Jeg har ellers den bedste undskyldning af alle for ikke at tage
tjansen som anmelder: jeg er nemlig inhabil, fordi jeg spillede til alle vores egne
– Bent Salomon, James og Evy – i første afdeling.

To hele dage fra 10-16:30, Henrik Krogsgaard, 5½ pianister
fra forskellige foreninger, et antal ”kaniner” og andre tilhørere.
Læg hertil hyggelige lokaler på Glostrup gamle Præstegård,
fælles morgenkaffe, en beskeden frokost og fint samarbejde
mellem de aktive fra de to foreninger, der stod som arrangører.

Så første afdeling vil jeg gå let henover, blot vil jeg lige tage hatten af for James,
som i en alder af 88 år stadig kommer med nye viser. Godt nok synger James
ikke mere, men han foredrager dæl’me godt!!!
Aftenens gæstesolister kom begge fra Visens Venner København:
Annmari Sol har vi tidligere haft besøg af, og hun sukkede lidt over, at hun ikke
kunne bruge alle hendes bedste numre igen, for dem fik vi jo sidste gang. Men
de næstbedste var altså også gode! Fint fulgt af Claus Alsted på flyglet.

Henrik Krogsgaard har som bekendt en lang karrieres erfaring
af øse af. Vi fik mange beretninger fra hans tid på akkompagnatørbænken. Allermest fik jeg dog ud af, når han demonstrerede, hvordan han selv ville akkompagnere de sange, vi og vores kaniner diskede op med.
Nååå, sådan kan det også gøres!
Vi fik bekræftet – hvad jeg nu godt vidste – at man kan være en fremragende
akkompagnatør uden at være en særlig dygtig pianist. Men omvendt kan man
også være en fremragende pianist uden at være en særlig god akkompagnatør!

Ulrik Reimann spillede selv guitar til sine numre (med en enkelt undtagelse). Vi
fik både svenske og danske viser, kendte og ukendte – alt i alt et fint og varieret
program.
Lise

Foreningen sponserede en del af min betaling, og det vil jeg gerne sige tak for!
Lise

Kurser for de aktive

Kære visevenner

Vi har - i samarbejde med Visens Venner, København - gennemført de to kurser,
som blev omtalt i sidste nummer af bladet. Her følger beretninger fra kurserne:

Ved vores næste viseaften den 12. december er vi midt i ræset … med gaveindkøb – fyldte busser og butikker – julesammenkomster – gløgg og æbleskiver og alt det andet
jul, og ja, man kan da godt blive lidt stresset –
derfor er det også så rart, at vi har viseaften lige
her. Med vores traditionsrige juleviseaften synes
jeg, vi samler al den gode julestemning med
juleviser og traditioner.

Sangkurset
Så var der kursus i ”Brug af stemmen” i Glostrup Præstegård.
Visens Venner i København havde – i samarbejde med VVG – hyret Rikke Duelund til at undervise kursus deltagerne. Og hvilken kapacitet er hun ikke. Hun
var formidabel til at dele ud af sin viden på en pædagogisk fin måde. Ikke noget
med løftede pegefingre, næ, alt blev præsenteret som et tilbud, vi kunne gøre
brug af, hvis vi ville. Og der var meget. vi kunne gøre brug af, ikke mindst
”bugstøtten”, hvor jeg selv havde svært ved at få teknikken til at virke.
Utroligt at man kan sidde i 2 dage og blive undervist uden at kede sig på noget
tidspunkt. Nu blev vi også undervist enkeltvis (ud over 2 timers teori i starten),
mens resten af holdet sad og så på og sugede til sig. Det var et fint kursus, men
jeg skal selvfølgelig hjem og øve mig på alt det, jeg fik at vide. Man er jo ikke
uddannet, fordi man har været på kursus.
En stor tak skal lyde til VVK for initiativet og det store praktiske arbejde de også lagde i kurset.
Jes

Men det er jo ikke jul det hele, det er sådan ca.
halvt af hver. Jeg glæder mig til at være visevært på en aften hvor alle vores egne aktive vil underholde med viser, vi hver
især selv frit har valgt. Vi kommer lidt rundt omkring, noget er ”nyt” og noget er
gamle kendinge, som vi glæder os til at synge for jer.
Og så skal vi byde velkommen til en ny visesanger i vores midte: Jette Jørgensen
har sunget viser i mange år, blandt andet i Visens Venner i Tåstrup, og er netop
blevet optaget som aktiv visesanger i VVG.
Vi glæder os til at se jer.
Annie

