Desværre måtte vi konstatere, at vi som forening ikke er alene om at savne yngre
medlemmer og ditto kræfter. Men nogle input også på dette punkt blev det dog
til.
Vi var blevet opfordret til at underholde lidt om aftenen. Dette blev gjort med
viser og fællessange, hvor specielt Poul Erik med sin store stemme sang for, så
ingen var i tvivl om, hvordan dette skulle gøres.
Der skal lyde en stor tak til Glostrup kommune for en fin og indholdsrig konference.
Jes
Sidst var der mange, der modtog bladet for sent, selv om det var postet rettidigt.
Derfor: Blade, sendt med postvæsenet, postes denne gang senest onsdag den 21.
november som B-brev. Hvis du modtager dette blad senere end lørdag den
24. november, synes vi, at du skal klage til postvæsenet.
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Fredag d. 25. januar 2013
Fredag d. 1. marts 2013
Fredag d. 19. april 2013
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:
Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til
blad@visensvenneriglostrup.dk - på forhånd tak!

Næstformand:
Kasserer :

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

November 2012

Næste viseaften er søndag den 9. december – vi præsenterer:

Knud Pheiffer … og jul
Medvirkende
Alle os
akkompagneret af
Alle os
Visevært: Poul Erik
Vel mødt på
Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5

Viseaftener i vores naboforeninger

Bestyrelsen :
Formand:

21. årgang nr. 3

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 mandag den 26. november
2012 til senest søndag den 2. december 2012. Husk vor bordbestillingsordning: De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:
MINNA:
4640 2178
eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk

3218 1780
4466 4450
3881 8203
2228 4243
4640 2178
3874 0966
3670 3655

Medbring madkurv, bestik, drikkevarer og hvad I ellers skal bruge – og så
selvfølgelig jeres gode humør.
Vi åbner dørene ca. kl. 17:15, og da det er søndag, starter viseaftenen kl.
18:30 (… af hensyn til alle dem, der skal op og på arbejde næste dag …)
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 18:30!

Anmeldelse af viseaftenen den 19. oktober 2012
Tre gode visesangere: Bente, Poul Erik og Kim, fire dygtige akkompagnatører:
Lise, Claus, Bent B. og Svend samt én kvik og charmerende vært: Nicolai. De
tog sig af underholdningen i 1. afdeling. Bente med 3 gode viser, som gav fin
genklang hos publikum, særlig ”Kom til Norge min far”. Poul Erik med tre gamle kendinge med særligt tryk på ”Svantes sorte vise”. Kim – som altid godt husket og fremført. I 3. vise ”Hvorfor det, Madame?” mærkedes en dybere indføling – noget, som gjorde visen helt perfekt.
To herlige aktive musikere med stærke rødder i spillemandsmusikken – Søren
Korshøj og Louise Ring Vangsgaard – tog sig af de to sidste afdelinger. De havde et meget stort repertoire. Musikken var vældig – en gedigen guitar og en fin
violin. Dog virkede musikken henimod slutningen noget ensformig.
Teksterne holdt sig på toppen. En meget stor buket af brogede blomster foldede
sig ud både i tid og rum. Satiriske tekster med sjove og slående udtryk, men også
med alvor og bid og hele tiden krydret med den stille, lune jyske humor.
Med inspiration fra barndommen opstod ”Dannevang”. Fra dagligdagen ”Silkeborggade, ”Pantelåneren”, ”Det hele for det halve” – og noget om at brokke sig.
”Servicesangen” og derefter ”Optimistsangen”, som vi alle sang med på og blev
glade derved. En anden stor vise var ”CO2 sangen”, ”Ude i rummet”,
”Fra Karlsvognen til Polarstjernen”. Genoplevelser i ”Cafe Dejavu” og andre oplevelser imellem klapvogn og rollator.
Efter en aften med mange oplevelser sluttede viseaftenen meget
smukt i Paris – en stille lun aften ved Sacre Cæur.
Edel

Nyt nordisk viseblad i støbeskeen
Foreningen Norsk Viseforum har modtaget 200.000 NOK i støtte af Nordisk
Kulturfond til at udgive 3 numre af et nordisk viseblad af høj kvalitet. Den nordiske viseforening Nordvisa (som Visens Venner i Danmark er medlem
af) har desuden givet 10.000 SEK i tilskud.
De tre nationale viseforeninger har indgået en aftale om økonomien.
Der er nedsat et nordisk redaktionsudvalg, og jeg er dansk redaktør.
Fondsmidlerne skal bruges til at ”sætte skibet i søen”. Der er nok til at sikre udgivelse af tre numre, men derefter skal tidsskriftet kunne hvile i sig selv økonomisk. Det skal opnås ved at sælge abonnementer og annoncer.
I vil som medlemmer af Visens Venner i Glostrup få tilsendt det første nummer
gratis, når det udkommer (forventes til marts). Alene til brug for dette formål har

jeg bedt foreningen videregive jeres adresser til det nordiske redaktionsudvalg.
Bladene forsendes direkte fra trykkeriet til jer.
I kan læse mere her: http://viser.no/blad/2012/nytt-nordisk-viseblad-rett-til-deg/
Hvis I vil vide mere eller allerede nu ønsker at forhåndstegne et abonnement for
at støtte projektet, kan I henvende jer til mig ved næste viseaften.
Kim

Næste viseaften: Knud Pheiffer og julen
Traditionen tro prøver vi at modvirke juleforgiftning ved at bruge halvdelen af
julearrangementet på en viseforfatter eller –komponist. I år er valget faldet på
Knud Pheiffer.
Gyldendals store danske skriver:
Knud Pheiffer, 14.1.1909-4.7.1961, dansk skuespiller, instruktør,
direktør og tekstforfatter; gift 1949-54 med Grethe Thordahl. Han
indledte sin karriere med radiokabareten Vi Unge (1942) og skabte 1946 den første af en lang række Fiffer-revyer. De var præget
af mild elskværdighed og havde en egen lethed og charme med tolerance og humør som det bærende, men uden egentligt bid. Til Hans
Schreibers kælne melodier skrev han en række romantiske tekster, bl.a. Kærlighed (1949), sunget af Grethe Thordahl, som i flere af revyerne også optrådte
som den djærve frk. Ingerslev. Selv stod Knud Pheiffer for både tekst og musik til
sit måske kendeste produkt, En lille pige i flade sko.
Knud Pheiffer satte stort præg på den danske revy og samlede en række talenter
omkring sig, fx Tove Steines, Grethe Thordal, Keld Petersen og Dirch Passer.
Sammen med Ole Monty skabte han revy- og radiofigurerne Phieselbach og hr.
Pheiffert.
Vi har sammensat et program med Knud Pheiffer viser – og I slipper
nok heller ikke i år for lidt julesange bagefter.

Vi har været til foreningskonference 2012
Den 9-10. november var vi til en foreningskonference, arrangeret af Glostrup
kommune. ”Vi” var i den forbindelse Annie og undertegnede som repræsentanter for VViG og Poul Erik som repræsentant for Foreningsunionen.
Det var et flot arrangement med overnatning, kommunen havde inviteret til. Vi
fik hørt og snakket med mange fra de andre foreninger i kommunen. Det blev
også til nogle input, som vi i bestyrelsen kan arbejde videre med.
(fortsættes næste side)

