19. årgang nr. 2

Oktober 2010

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Næste viseaften er fredag den 5. november – vi præsenterer:
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:
Søndag
12. december 2010
Fredag
28. januar 2011
Fredag
4. marts 2011
Fredag
15. april 2011

Annmari Sol og Claus Alsted
Ulrik Reimann

Husk kulturnatten i Glostrup den 30. oktober
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.

Desuden medvirker
Bent S., Evy og James
akkompagneret af Lise
Visevært: Nicolai
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
- vi siger tak!

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 25. oktober 2010
til senest søndag den 31. oktober 2010. Husk vor bordbestillingsordning:
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

Bestyrelsen :
Formand:

MINNA:
4640 2178
eller
LILLY W.:
4345 1093
eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk

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

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!

Visens Venner i Glostrup 40 år
Vi fik fejret vores jubilæum med maner! Først sammen med visevenner fra hele
landet, da vi var værter for Visens Venner i Danmarks landsmøde i fine omgivelser på Hotel Svalen i Hedehusene. Der var gaver og feststemning fra begyndelsen, og det blev et godt møde, som Bent Holm styrede med fast og kærlig
hånd. Om aftenen spiste vi en dejlig middag, hvorunder vores aktive fremførte
viser med tekst eller musik af vores egne. Bagefter var der viseaften, hvor vores
gæster underholdt. Aftenen blev på fortræffelig vis bundet sammen af aftenens
visevært, Jes. Det var en festlig aften, som vil blive husket længe.
På viseaftenen den 24. september fejrede vi jubilæet igen i salen med vennekredsen. Vi indledte aftenen med at udnævne Lilly Willumsen som æresmedlem. Lilly har været en trofast støtte lige siden foreningens start, da hun jo var
gift med Bent Willumsen, foreningens initiativtager og første formand. Igennem
rigtig mange år har Lilly trofast taget imod bordbestillinger, ligesom hun også
altid er at finde på holdet, der møder før hver viseaften for at dække bord. Hun
har i det hele taget altid været et skattet medlem af foreningen. Lilly fik
blomster, og Bent Broksø havde kreeret et meget smukt bevis.
Derefter bød foreningen på en lille ”velkomstdrink” i form af
en flaske med bobler til hvert bord. Det var festligt, da alle
propperne sprang, og da vi sang ”En liten” og ønskede hinanden til lykke med en skål.
Jes var visevært, ligesom på landsmødet, og vi indledte aftenen med, at vores
egne fremførte samme jubilæumsprogram, som vi havde leveret til landsmødet.
Derefter var resten af aftenen vores gæsters, og hvor blev vi dog dejligt underholdt. Mikael og Sniff Neumann leverede en fremragende underholdning, der
tog udgangspunkt dels i deres fars repertoire, dels i den svenske visetradition.
Der var solo optræden og duo, bakket op på fornemste vis af harmonikavirtuosen Lars Holm. Det var en fin jubilæumsaften.
Annie

Kurser for de aktive
Vi har i samarbejde med Visens Venner, København arrangeret to kurser for de
aktive i de to foreninger (og evt. suppleret op med aktive fra andre foreninger):
Den 6-7. november underviser Henrik Krogsgaard akkompagnatører i kunsten at
akkompagnere, og den 13-14. november underviser Rikke Duelund sangere i
brug af stemmen. Se evt. vores hjemmeside for flere informationer.

Annmari Sol, Claus Alsted og Ulrik Reimann
I midten af 80’erne havde jeg min gang i den nu hedengangne Tåstrup Folkemusikforening. Det var kommet på mode at spille folkemusik og danse gammeldans, og det gjorde jeg så også. En dag kom en af danserne og spurgte, om jeg
ikke ville spille til hende, for hun skulle synge i en ny forening, der var startet i
byen … Visens Venner i Tåstrup. Det blev for mig starten på en ny interesse.
Damen var Annmari Sol, og som I kan forstå, har hun sunget viser i mere end 25
år. Hun har i mellemtiden skiftet viseforening, og i dag slår hun sine folder i Visens Venner København … og alle mulige andre steder. For Annmari er flittig
med at optræde også uden for viseforeningerne. Det har givet hende en stor sikkerhed og rutine på scenen. Hertil kommer, at Annmari er en spændende og farverig person. Så vidt jeg husker, tog hun det med overskud og humor, da jeg til
hendes 40-års fødselsdag – gad vide hvorfor - forærede hende ”Heksens håndbog”. Hun hilser i hvert fald stadig pænt på mig.
Annmaris faste pianist hedder Claus Alsted. Han er
pianist i Visens Venner København – kompetent,
rutineret og myreflittig! De to har et godt og gennemarbejdet repertoire med både stof til eftertanke
og til et godt grin.
Ulrik Reimann er – sin unge alder til trods – blandt koryfæerne i Visens Venner
København. Han blev optaget allerede som 17-årig, har for længst aftjent sin
værnepligt som formand og er i dag emeritus og æresmedlem i foreningen.
Blandt de hverv, Ulrik stadig varetager i VVK er, at han er toastmaster ved foreningens festlige Nytårshulemøde og ved andre lejligheder, hvor der er brug for
en slagfærdig og humoristisk entertainer.
Ulrik akkompagnerer sig selv på guitar.
Lise

Kulturnat i Glostrup den 30. oktober
Traditionen tro er vi at finde i Glostrup gamle Præstegaard,
hvor vi underholder med viser fra 18-19 og igen fra 20-21. Vi
deler lokaliteten med Lokalhistorisk Arkiv og foreningen
”Håndarbejde Før og Nu”, så der bliver både noget at se på
og noget at lytte til.
Kom og bak os op og vær med til at gøre lidt reklame for
vores forening.

