17. årgang nr. 2

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Vi byder velkommen til næste viseaften
fredag den 7. november

Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Søndag den 14. december 2008
Fredag den 16. januar 2009
Fredag den 27. februar 2009
Fredag den 17. april 2009

med besøg fra

VV Södra Skåne

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:

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

- vi siger tak!

Vi har nu 92 mailadresser og bruger kun 83 frimærker!
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

Desuden medvirker:
James, Annie, Herdis og Jes
akkompagneret af Svend og Lise
Visevært: Nicolai
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5

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

Bestyrelsen :
Formand:

Oktober 2008

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

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 27. oktober 2008
til senest søndag den 2. november 2008. 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.
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 19:30!

Anmeldelse af viseaften den 12. september 2008

Næste arrangement: Visens vänner i södra Skåne

Det var en aften, man havde glædet sig til, og man blev ikke skuffet.

Flere af os aktive fra VVGlostrup er løbet ind i Eric Sandberg ved forskellige
visetræf og har nydt hans gode visesang. Selv blev jeg inviteret til ”Danskaften”
i den forening, han er i: Visans vänner i södra Skåne. Her fik jeg lejliged til at
høre de øvrige medvirkende og tænkte straks: Dem må jeg få på besøg i vores
forening, så alle i Glostrup får fornøjelsen af at høre dem.

Vi begyndte med at mindes Benny – den smukke mand med den dejlige stemme! I de to minutters stilhed tænkte jeg på første gang, jeg så ham. Det var til en
generalforsamling i Glostrup Fritidscenter, hvor han sang en sang om kvinden i
ens liv på så inderlig en måde, som var det ham selv, der havde skrevet sangen –
og så var det endda kun en generalprøve. Som han selv sagde: Den kunne blive
bedre – det tvivlede jeg nu på – men jeg var glad for at høre den igen i salen!
Derefter stillede Else og Bent op, og Else sang: ”Den dejligste vise i verden er
den, der handler om dig og om mig” – og det er jo så sandt! Bent sang så: ”Er du
dus med himlens fugle” på ”jysk”, og selv om det ramte et punkt hos mig – nemlig mindet om min bedstefar, som bl.a. skrev jyske historier for hundrede år siden – så er jeg nu mere glad for Poul Reichardt’s version (og blev senere misundelig på Daimi, som fortalte, at hun havde kysset ham adskillige gange!) Nu vi
er ved det med kærligheden, bragte Else væde til Bent, da han fik en tudse i halsen, og hun ser jo altid så lykkelig ud!
Bente kom så på banen med ”September” og ”Vuggesang” og ”Nogen gør det
aldrig, og andre gør det tit” – det gjorde hun godt – og hun er jo vores egen, og
det er vi glade for!
Men nu kommer det – det var alt sammen en opvarmning til Daimi. DET VAR
HENDES AFTEN! Hun ligner sig selv som dengang, hvor man så hende i åbningen i et telt i fjernsynet! Daimi fortalte om sit liv og tryllebandt os med beretningen om alle de dejlige kunstnere, som vi elskede: Jørn Grauengård og hans
orkester – Preben Kaas – Stig Lommer – og Karl Stegger, som hun tegnede et
fint portræt af! Da hun senere sang: ”Hvem har du kysset i din gadedør!” måtte
man også beundre Poetens leg med ord! Ikke underligt, at det blev hendes og
Dirch Passers HIT!
Hun har jo altid været den sjove pige, så det var ikke mærkeligt at hun blev valgt
til Pippi Langstrømpe. Da jeg var barn og ung havde jeg min gang på teatrene,
men da jeg blev gift, var der ikke råd, så jeg har ikke set Daimi hverken i Pippis
rolle eller i ”Annie get your gun!” Daimi, det var fjernsynet!
Jeg vil slutte med at sige TAK til Daimi og hendes Cliff for en skøn aften, hvor
man så hende LIVE, og hvor hun skabte en dejlig stemning med sine minder og
samtidig også nogle af vores!
Også tak til Annie og de aktive, som havde pyntet flot og tændt lysene, da vi
kom!
Dagny

De tre sang-solister er meget forskellige og alle en fornøjelse at lytte til. Den
instrumentale side er også formidabel: Göran er konservatorieuddannet guitarist
(vi gik på ”Kongekons”1 samtidig og han kan stadig meget, som jeg forlængst
har glemt, hvordan man gør), Tord er en harmonikavirtuos, og Rolf er en basssist, som jeg har planer om at bortføre til brug i VVGlostrup. Tilsammen udgør
de et spændende team, og fra dem har jeg hørt mange dybt originale og indfølte
versioner af gode viser. Jeg glæder mig til at høre dem og til at vise dem frem på
vores scene.
Selv skriver vores gæster som foromtale: ”Programmet heter "Svenska visor på
gott och ont - och några danska visor på svenska". Vi skall presentera en bred
bukett av svenska och danska visor med hjälp av tre olika sångsolister, nämligen
Ingela Sundberg (sång och gitarr), Göran Christensen (sång, gitarr och piano)
och Eric Sandberg (sång och gitarr). Vidare medverkar Tord Sölvesson
(dragspel) och Rolf Olsson (kontrabas). Vi skall försöka göra ett begripligt program ren språkmässigt, men vi vill också hålla den musikaliska fanan högt, vilket vi kan göra med hjälp av de medverkande, som också är duktiga instrumentalister. Vi hoppas att vårt program blir väl mottaget av Er publik.”.
Nicolai

Husk kulturnatten på lørdag!
Glostrups kulturnat er lørdag den 25. oktober, og vi er at finde i Glostrup gamle
Præstegård, hvor vi underholder mellem kl. 19 og 22.

Vores medlemstal er stabilt – men der er plads til flere!
Det siger sig selv, at der i en forening, hvor aldersgennemsnittet er højt, jævnligt
må falde medlemmer fra af naturlige årsager. Vi er naturligvis altid kede af, når
det sker. Men vi glæder os over, at der for tiden samtidig er en medlemstilgang,
som talmæssigt opvejer frafaldet! Medlemstallet har været stabilt de senere år.
Kære nye medlemmer: Velkommen endnu en gang! Der er stadig plads til flere,
så inviter jeres venner med til viseaften – måske er det også noget for dem!
1

slang for ”Det kgl. danske Musikkonservatorium” – det i Århus hedder ”jydekons”(red.)

