18. årgang nr. 2

Næste viseaften – fredag den 6. november – glæder vi os til at præsentere:

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:

Søndag
Fredag
Fredag
Fredag

Oktober 2009

Bente Kure og Leif Ernstsen

13. december 2009
29. januar 2010
5. marts 2010
23. april 2010

samt vore egne

Nicolai, Bente og Annie
akk. af Svend og Lise

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).

Visevært: Bent Broksø

Husk, at når du er medlem af en afdeling af Visens Venner, kommer du ind til
medlemspris i de andre afdelinger af Visens Venner.

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5

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).

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

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 26. oktober 2009
til senest søndag den 1. november 2009. Husk vor bordbestillingsordning:
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

- vi siger tak!
Bestyrelsen :
Formand:
Næstformand:
Kasserer :

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

3582 0321
4466 4450
3881 8203
7878 0428
4640 2178
3874 0966

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 viseaftenen den 25. september 2009

Næste arrangement: Bente Kure og Leif Ernstsen

Så skete det igen! Vi havde glemt at udpege en anmelder, og nu er det faldet i
min lod at formidle, hvad jeg syntes om denne aften. Og jeg kan jo kun sige, at
den syntes jeg rigtig godt om.

Vi kan forvente et forrygende viseshow. Som en anmelder udtrykte det: "Prototypen på sang, guitar og harmonika kan De godt glemme alt om!"

At opleve denne varme og glæde ved at mødes igen efter en lang sommer kommer lidt bag på mig hvert år. Et bedre publikum end ”vores” findes ikke, og så
har vi jo, når jeg selv skal sige det, også nogle ret dygtige og meget professionelle visesangere. Så jeg er en glad og stolt formand for foreningen.
Første afdelings sangere, James, Lis og Bent Holm, komplementerede hinanden
på fortræffelig vis. Tre meget forskellige udtryk, forskellige typer af viser, der
tilsammen udgør et hele.
James har altid nogle meget meningsfulde tekster, og han foredrager dem med et
stærkt udtryk, Han havde valgt: ”Frihed og leverpostej”, ”I guld og ramme” og
”Noget om søvnløshed”. Det gør ikke noget, man glemmer en tekst, når man
kommer så stærkt videre. Godt, du bliver ved! Bent B. fulgte og bar fornemt.
Bent H, med den underspillede form for humor, den lune stemme og det dejlige
guitar-akkompagnement, sang: ”Rosas skygger”, ”LO blues” og ”Engle har bare
tæer”. Det var – som altid – en god oplevelse.
Og så var der Lis, der med sin dybe varme stemme fortolker de dejlige gamle
viser, vi kender. Denne aften hørte vi: ”Hvorfor er lykken så lunefuld”, ”Vidste
du det?”, ”I et hjørne i en gammel kro” og ”En chance til ved rouletten”. Det var
rigtig, rigtig godt. Svend leverede et fint akkompagnement. Et fint samspil.
Så var tiden kommet til vores ”gæstesolister”, Else og Bent Broksø. To gange en
halv time – og det var ikke spor for meget. De fortalte med stor charme om deres
udvikling som visesangere og sang nogle af de viser, de har samlet på gennem
årene. Der var flere, jeg aldrig har hørt før. Bent havde taget sit elektriske klaver
med på scenen for at have bedre kontakt til publikum. Det virkede – publikum
var med hele vejen. Det var en dejlig oplevelse.
Herdis var aftenens strålende visevært og bandt aftenen sammen med megen
charme.
Såvel Else og Bent som Lis og Svend medbragte nye, egenindspillede CD’er,
som kunne købes på aftenen. Jeg håber, de tager dem med igen næste gang, for
jeg nåede ikke at købe nogen.
Annie

Bente og Leif har spillet sammen i mere end 24 år. De udøser vise ord og sprøde
kommentarer i et medrivende repetoire, der ud over egne ting bl.a. kan rumme
Aakjær og Afzelius, Rasmussen og Andersen (altså Halfdan og Benny!).
De står for et positivt livssyn uden at blive lalleglade eller ligeglade. Det er underholdning, holdning, eftertænksomhed og humor i skøn forening.
Bente og Leif modtog i 2004 en Danish Music Award for CD’en ”Ovenover Alting” og blev i 2007 nomineret til endnu en statuette for CD’en ”Den niende udsigt”.
Ud over turnéer i ind- og udland samt en del radio og TV-optrædener har Bente
og Leif også fundet tid at udgive ialt 8 CD'er og 1 LP (de er jo voksne mennesker!). Alle med flotte anmelderroser til følge!
Seneste CD “Den niende udsigt” fik disse ord med: ”Med sin smukt nuancerede
stemme mestrer hun både det blidt poetiske og det mere kontante udtryk” og
”Han demonstrerer sine virtuose evner på harmonikaen”.
Og det kan man trygt regne med, at de lever op til i særdeles levende live på scenen! Både spillesteder, festivals, kursuscentre, skolebørn og foreninger har gennem årene nydt godt af de to talentfulde musikeres alsidige optræden og repertoire.
Der er noget at glæde sig til! – tag gerne gæster med, så vi får en propfuld sal.

Kender du nogen, der har en visesanger i maven?
Vi er altid på udkig efter nye talenter, der har lyst til at synge viser for et publikum. Hvis du kender nogen, du tror kunne være interesseret i det, så tag dem
med som gæster til en viseaften i salen. Føler de sig godt tilpas, så tag fat i en af
os fra bestyrelsen. Så tager vi den derfra.
En kommende visesanger vil blive inviteret med til de aktives hulemøder, og
sammen finder vi ud af, om det er noget.
Man kan også være aktiv som viseforfatter, komponist, akkompagnatør – eller
som praktisk gris!

