16. årgang nr. 2

oktober 2007

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Næste arrangement er fredag den 9. november, hvor vi får besøg af
Resterende viseaftener i Visens Venner i Glostrup denne sæson:

Henrik H. Lund

Fredag den 5. oktober 2007
Fredag den 9. november 2007
Søndag den 16. december 2007
Fredag den 1. februar 2008
Fredag den 29. februar 2008
Fredag den 4. april 2008

akkompagneret af

Lars Boye Jensen

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.
Gør det lidt lettere og billigere for os:

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 29. oktober til senest søndag den 4. november. Husk vor bordbestillingsordning: De, der
vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

- vi siger tak!

Annie Laksø
Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV
Næstformand og blad: Lise Gerd Pedersen
Kasserer :
Bent Holm
Knud Søgaard
Jes Sindal
Nicolai Engstrøm
Herdis Kvarnø

Visevært: Nicolai

Entré 20 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster (for hvem vi må tage
forbehold i tilfælde af overtegning).

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

Bestyrelsen :
Formand:

Desuden skal vi høre
Herdis, James, Lis og Nicolai
akk. af Bent B., Lise og Nicolai

3582 0321
3645 1863
3881 8203
3670 5536
4640 2178
3874 0966
4466 4450

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, 5. oktober 2007

Næste viseaften – Henrik H. Lund / Lars Boye Jensen

I denne tid bliver mange glæder taget fra folk. I øjeblikket er det smøgerne, og
mange kan jo heller ikke tillade sig at drikke noget videre, hvis de kører bil. Jeg
er selv i den heldige situation, at jeg ikke ryger og bliver kørt, så jeg kan nyde
rødvinen! Det er altid en stor glæde at komme til VISEAFTEN!!!

Det er egentlig overflødigt at skrive denne foromtale, for næste viseaftens solist
er sandsynligvis kendt og skattet af alle i vennekredsen. Men noget skal vi jo
skrive i bladet, så hermed lidt research:

Det var Kirsten og Udo, der lagde ud med ”Spurven sidder stum bag kvist”, og
det har jeg aldrig hørt nogen gøre bedre! Den svenske sommerfugl var en skøn
duet – ”Børnehaven” en lille tankestreg, inden man blev bragt til Italien: ”Florentinersommer” – skøn. Og så lidt Elvis og Lars Lilholt! Alt i alt gav de os en
skøn atmosfære fra begyndelsen!
Else Broksø sang ”Helle for dig”, den dejlige ”Sommervind” og ”Kludebunken”,
som altid minder mig om min entre hos min mand, som foregik i en py, som min
søster havde broderet – men ikke nået mere end barmmotivet og det ene ben –
det var jo efterkrigstid!
Så kom Bent Broksø, og nu var det Lise, der spillede, og denne gentlemand, som
så så godt ud, var både poetisk og morsom. Hye Knudsen har jeg selv oplevet,
da jeg boede tæt på Fælledparken i min ungdom. Alle ved bordet syntes om vores par, Else og Bent!
Vi kom videre med Æselsangen – også ved hjælp af Annie.
Gæsterne, Finn og Svend (Ældrebyrden), var helt efter min smag. Deres lune og
samspil fik vennerne til både at lytte og synge med! De var rigtig gode til at supplere hinanden, og som de dog kunne fløjte!!!
Tak for en dejlig aften også til Herdis, som var en fin visevært! Og tak til Lise
for tegnsætningen!
Dagny

Henrik H. Lund, f. 1936, er søn af forfatteren Harald H. Lund (og sandsynligvis
også af sin mor). Han er noget af en multikunstner. Mest kender vi ham nok som
forfatter til utallige tekster til plader, revyer, teaterforestillinger (f.eks. "Nød i
Præstegaarden") og til flere af Flemming
Jensens monologer. Men vi kender ham
også i rollen som skuespiller fra "Nissebanden i Grønland" og andre julekalendere, og han har såmænd også illustreret
nogle af sin fars bøger.
I 2005 udgav han den meget roste CD
"Henrik H. Lund synger selv sine sange". Her viste han sig også at være en
fremragende visekunstner. Den 1. november udgiver han 16 nye sange på en CD
med titlen "Det Store Gennembrud" og undertitlen "Både og – og for og imod –
men også lidt i tvivl". Henrik har lovet os et par smagsprøver fra den ny CD
(med en studie-CD som akkompagnement).
Henrik akkompagneres - bortset fra de nævnte smagsprøver - af pianisten Lars
Boye Jensen, som I kan læse mere om her: http://www.larsboye.dk/
Lise

Optræden i andre viseforeninger
Vi modtager jævnligt invitationer til at optræde i vores søsterforeninger:

Glostrup Kulturnat – lørdag den 27. oktober
Dette blad udkommer så betids, at I bliver mindet om vores lokale kulturnat, der
- traditionen tro - ligger den nat, hvor vi går fra sommer- til vintertid.
Vi vil være at finde i Glostrup gamle Præstegaard, hvor vi mellem 19 og 22 vil
underholde med viser. Samme sted udstiller foreningen ”Håndarbejde Før og
Nu”, og det er et samarbejde, vi er vældig glade for.
Hvis jeres naboer eller bekendte er blevet nysgerrige efter, hvad viser er, men er
for generte til at gå til viseaften, kan de jo altid lade som om, de kigger på håndarbejde, mens de smuglytter ☺
Lise

•

Den 21. september var Bent Holm, Herdis, Else og Bent på besøg i Visens Venner i Svendborg. De var inviteret af vores tidligere aktive i
Glostrup, Bent Jørgensen.

•

Den 28. september optrådte Jes og Nicolai i Visens Venner i Taastrup.

•

Den 18. november er Lise og Kim gæstesolister hos Visens Venner i
Østsjælland.
Lise
(det er hårdt at være redaktør, når man må skrive det meste selv ☺)

