15. årgang nr. 2

oktober 2006

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby
Viseaftener i Visens Venner i Glostrup denne sæson:
2006: Fredage den 27/10 – 10/12 (søndag)
2007: Fredage den 12/1 – 2/3 – 27/4
Viseaftener i vores naboforeninger (du kommer ind til medlemspris)
26/10
De (kjære) viser - visevært: Hanne Kalsing
Amagerland
16/11
Nye viser og gamle - visevært: Anny Hansen
27/10
Tove og Per Mark, VV Kjellerup
Ballerup
1/12
Lise og Kim, VV Glostrup
10/11
Synkoperne
Brønshøj
26/10
Spil Dansk dagen
Farum
10/11
Viseaften
28/10
Bjarne Lund og besøg fra VV Helsingborg
Helsingør
25/11
Tom Nagel Rasmussen og Peter Eckardt
13/10
Ulla Henningsen
Køge
17/11
Teatret OPtimis med PH-cabaret
24/10
Det er dansk! – og gæster fra VV Glostrup
København
19/11
Ny, nyere, nyeste … aktive
26/10
Spil Dansk dagen
Roskilde
29/10
Viseeftermiddag – ”En efterårsdag i oktober”
26/11
Viseeftermiddag – ”Julehyggeviser og gløgg”
27/10
Egne aktive
Tåstrup
24/11
Grethe Sønck
Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde links til alle de andre Visens
Venner afdelingers hjemmesider (hvis de har en).
Ønsker du at modtage blad pr. mail, så send din mailadresse til:
blad@visensvenneriglostrup.dk
(bestyrelsen er der ikke plads til i dette nummer – formand: Annie Laksø tlf. 3582
0321)

Næste arrangement er fredag den 27. oktober, og vi får besøg af:

Kirsten og Leif Kirkvåg
(se nærmere omtale inde i bladet)
Vi kan glæde os til at opleve

Else, Bent B., Bente og Evy
akkompagneret af

Bent B. og Svend
Visevært: Herdis
Entré 20 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster (for hvem vi må tage
forbehold i tilfælde af overtegning).
Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 16. oktober til
senest søndag den 22. oktober. Husk vor bordbestillingsordning: De,
der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:
MINNA:
4640 2178 eller
LILLY W.: 4345 1093
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.
Vi åbner dørene ca. kl. 18:15, og viseaftenen starter kl. 19:30

Anmeldelse af viseaften, 29. september
Denne gang har jeg lyst til at starte med publikum. For sikke et publikum!
Man mærkede straks glæden ved at mødes igen, og da Annie bad os mindes
Ejnar og Lilly, som forlod os i sommer, blev stilheden så intens, at man næsten fornemmede deres tilstedeværelse. Efter endt optræden fortalte Allan T.,
at de sjældent havde oplevet så åbent og medlevende et publikum. Det var
faktisk også nødvendigt. For hvad blev vi dog ikke stillet overfor i aftenens
løb fra både amatører og mere professionelle? Spejle med mange facetter
blev holdt op for os.

Vi oplevede mange herlige viser denne aften. Pigen på Skagen, Rosa på bal.
Vi var i Spanien, i Argentina, mødte Carmencita og en rose. Var rundt på
havene og på Pampasen. Vi oplevede i en hel særlig belysning den gribende
sang om skibet ”Blue bird”s forlis. I Italien stødte vi på Rönnerdahl og den
glade bager, og her i San Remo fandt Evert endelig sin elskede Astri. Aftenen sluttede med en rose og et glitrende hav.
Til slut er der kun at konstatere, at det blev en bragende god start på den nye
sæson.
Edel

1. afdeling udspillede sig med vore egne visevenner, James, Kim og Annie.
James udtrykte i fin form og elegante udklædningsscener med stor følsomhed
og humor nogle af pensionisttilværelsens vanskeligheder. Med stort mod,
kraftfuldhed og talent havde Kim inviteret selve Fanden på scenen for at
spotte menneskene, efterfulgt af ikke mindre rædselsvækkende krigsscener.
Solveigs fine digt ”Til en ven” bragte lidt balance på scenen igen. Og nu den
sørgmuntre del. Annie, som mestrer mange typer, stod nu på gaden som ”lillepigen”, sendt ned at lege, så mor og onkel Kaj kunne hvile sig. To timer
gik. Så råbte Annie på Peter, og Kim, som i mellemtiden havde gennemgået
en forvandling, kom springende ind i korte bukser. De sang en herlig duet
med diverse indlagte effekter og gav et fint spejlbillede af far, mor, børn,
onkler og tanter.

Næste viseaften: Leif og Kirsten Kirkvåg

Efter 1. afdelings voldsomme svingninger vandrede sangeren, digteren, guitarspilleren, musikeren og livsnyderen Evert Taube rundt imellem os. Han
var god til at få kontakt med folk rundt i verden, og han elskede vin, kvinder,
musik og sang. Han kom til os i skikkelse af Teatret OPtimis (Allan Høier
og Allan Thorsgaard).

Repertoiret er bredt, så det vil givetvis kalde på både eftertanke og smil.

Ingen kunne synge viserne som
Taube selv, og han elskede at optræde
med dem, at være charmerende, dominerende, humoristisk, forførende
og poetisk. Allan H. havde levet sig
ind i denne rolle til fuldkommenhed.
Så var der pludselig en rose på scenen
– en rose, som sammen med en guitar fortryllede, forvandlede og bragte
de poetiske feminine sider af Taube
frem i skikkelse af Allan T., som med
stor humor og trylleri på guitaren gik
ind i denne rolle.

Leif Kirkvåg har de seneste mange år været en energisk og dygtig formand
for vores paraplyorganisation, Visens Venner i Danmark. Men det er IKKE
derfor, vi har inviteret ham og hans ægteviv gennem ”urimeligt” mange år,
Kirsten!
Både Kirsten og Leif er sympatiske, flinke og hyggelige mennesker at være
sammen med – men det er nu heller ikke derfor, vi har inviteret dem.
Næ, den virkelige årsag er, at Kirsten og Leif begge er vældig gode visesangere – med Leif på guitaren – og sammen udgør de et forrygende par på scenen. De har besøgt os før, og vi glæder os til at gense dem!

Plads til nye talenter!
Går du rundt med en lille visesanger i maven – eller kender du een, der gør –
så husk, at vi gerne vil være flere aktive. Det afgørende er ikke den store
sangstemme eller musikalske kunnen, men derimod lysten og viljen til at
gennemarbejde en tekst, så man kan foredrage den frit for andre. Vi aktive
mødes en gang om måneden og øver os sammen i en atmosfære af hygge,
god stemning og gensidig feed-back. Kontakt en fra bestyrelsen og hør nærmere.

Reklame: Mød mig på Cassiopeia
Studenternes operetteforening, Polyhymnia, er en flok unge, engagerede og
dygtige studerende, som hvert år samles om at opføre en operette eller lignende. I år er der 10-års jubilæum, og foreningen opfører ”Mød mig på Cassiopeia” med Kai Normann Andersens dejlige musik. Det foregår i Festsalen
(KFUM&K), Store Kannikestræde i København den 9., 10., 12., 13. og 14.
november. Se foreningens hjemmeside: www.polyhymnia.dk

